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الرابعةالطبعةمقدمة

منذالسابقةالطبعاتجمعِ!عدادنفدتأنبعدنقدمها(1)للكتابالرابعةالطعةهيهذه

مواضيعفِى"الكتابإلىاًخرىتفاصيلإضافةبعدالطعةهمذهالقيامرأينافقد،سنوات

فقدعلمناوحسب.-أبقة-الطعاتفينملكهانكنلمصوراالكتابإلىأضفناكما،مختلفة

توضيحفيمهمته-إبامَوأدىترائها،عندقبوكحسنللكتابالسابقةالطعاتلاقت

الكثيرعندفهمسوءمحلأوآإبهامحلكانتالعثمانيةللدولةالقريببالتاريخمتعلقةحقائق

لكتابةالعريلمالعافيتصدىمنمعظملأن،اللغةحاجزبسببوذلكالعربموًرخيمن

هذافيالعربيهَالمصادرتلىأتتصرواإمالذا،التركيةاللغةيعرفونلاالعثمانيةالدولةتاريخ

الفرنسية،أوئحليزيهَاٍلااللغة.ممصاكراستعانواأو،الآسفمعقليلةمصادروهىالموضوع

وفرنساإنكلترهَ.ممواقفكثيرائرتوتاً،الأسفمعمعظمهافيموضوعيةغيرمصادروهى

العثمانية.للدولةوكارهة،الخارجيةالسياسةفيمنافسةمواقفوهي،العثمانيةةلو!دلامن

تحتالموجودةالبلداننيالمسلمينبإثارةالعشانيةالدولةقيامتخشيانالدولتانهاتانوكانت

الدسايةأساليبمنتملكانمابكلسعتالذاحكعهما،ضدوالفرنسىالإنكليزكطالاستعمار

بإثارةالعثمانيةالدولةإضعافكذلكوحاولتامثلبة،بكلالعثصانيةالدولةوصثتإلى

موقفهماانعكسوقدلها.حاميتانبأنهصاوالادعاءحكمهائختالموجودةالمسيحيةالأقليات

هذاحاولوقدومؤرخيها.ومفكريهاكتالهاتحاليلوعلىالمَاريخيةمصادرهماعلىهذا

والآجنبية.العربيةالمصادرعلىعلاوةالتركيةالمصادر.ممرأجعةالنقصهذاعلاجالكتاب

يتناولكشاباًفىمنثاماتخلوالىالعربيةالمكتبةفيبارزانقصاالكتابهذايسدكما

الىوالعديدةالمهمةالآحداثواستعراض،وفاتهحئمولدهمنالحميدعبدالسلطانحياة

المواءإدرد!نجد"لعدفيعافاتالأولىللمرةالكتا!بكلجقاتالئالوثاثقدارنْالالأتلفيالرا!ةالحلبعةهيهذه(1)

عراد.9أ1منكلهاالحلبعاتهذهأعدأدففدتدْلصطقير.!دادفيالكتابطغ!.عددهانعلملا(حرىبطبعات
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الرحيمالرحمنالئةبسم
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ولاالدوليالموقفوشرحالأحداثلهذهوتحليل،ومعاهداتحروبمنتهدهفيوقعت

حيالها.الكبرىالأوروبيةالدولمواقفسيما

-لونستبعدلالذااطهمةبالأحداثزاخرعهدالثانيالحميدعبدالسلطانتهدإن

.الكتابلهذاأخرىتفاصيلإضافة-الكتابهذامنأخرىطبعاتلناتيسرت

عليمحمدأورخان

نجاملجهَابيوكإسطنبول

2008/؟/2
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الأولىالطبعةمقدمة

المتر!ةالكتبٍناحئ،الثانيالحميدتبدالسلطانحياةعنبالعربيةألفكتاباَأعرفلا

"ا؟لماوتلن"االألمانيةالدكتورةكتابوأشهرهاجداَ،قليلةحيالَهعنالأخرىاللغاتمن

اًماهاسلب".اجون1الإنكليزىالكاتبوكتاب"الأرضنياللةظلالحميدبا"عبدالموسوم

عنوالبعدالتاريخيهَ،الأخطاءكثرة!نيلهمثيليوجدنًايندركتابفهوولالاًالكتاب

.والإنصافالعلميةالروحوعناطياد

الكتابهذاهايحفلالتيالغريبةالتاريخيةالأخطاءلبيانخاصأفصلأأفردأننويتُوقد

الأخطاءهذهوتعدادبجردبدأتُعندماوليهئ.التاريخفيلكتابأنموذتاْسواًاْحتبرهالذى

هذاصفحاتمنصفحهَكلعلىللتعليقضطرساًأفئاكتشفتُعليها،للردتمهيدأ

هذاوعدالردعنالنظرصرفإلىدفيحامما،كاملكتابإلىسيحتاجالردإنأكط،الكتاب

الرد.هذامثلعنومغنياَللمعلوماتمصححاَالكتاب

"عبدمادةكتابةعندمصادرهااًحدالبريطانيةالموسوعةعدتهالذي(1)الثانيالكتابأما

سابقه.منأفضلأنهإلاّخطاءالاًمنالعديدغلىاحتوالًهمنالرغمعلىفهو"االثانيالحميد

قلبمنوالدائبةالمركزةالدعايةتستطيعهاماجيداَمثالاَيُعدالسلطانحياةتاريخومرضوغ

معظمفيالحياةمظاهرطبعتالتيالبارزةالسماتإحدكطهناتظهركما.التاريخيةللحقالًق

...حقيقىغيرتاريخوكتابةوتغييرهاالتاريخيةالحقائققلبوهىطويلةفترةمنذالناميةالدول

هذهنيالسياسيةالقياداتواًهواءواتجاهاتلرغباتمجاراةودعالًى،ومزلِفمخترعتاريخ

.البلدان

تركياىِفكتبالحميدعبدالسلطانحكملَلتالىالسياسيةوالحقباتالعهودففى

الحياهَبدءحئذلكواستمر،حياتهوعنالسلطانعهدعنمزيفا!ارحمي"اتاريخ

-علىيكتبونوالصحفيينباّتُكلاورخينالموًبعضءفأخذ،هناكالأحزابوتعددالديمقراطية

العرلبة.للىترحمإنه:ليوقيلالتريهة،اللغةنيترجمتهترأث(!؟
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لبعضالمذكراتوبدأتالتاريخيهَ،الحقائقويكمشفونالأمر-أولوجلوعلىتردد

كما،المطابعإلىطريقهاتجدالعهدذلكعاصرتالتيوالعسكريةالسياسيةالشخصيات

الفرزعمليهَأنومع(؟".زدليتصرأوراقودراسةوتصنيففرزعلىالمؤرخونانكب

منكثرةعلىالضوءسلطمنهاتمالذىالجزءأنإلأ،الآنحئتنتهلموالدراسةوالتصنيف

الكماب.هذافيسنستعرضهاالىاطقائق

إلىوالترقيالاتحادجمعيةووصول،العرشعنالحميذعبدالسلطانتنحيهَعدَويمكن

خطهاالتيالكبرىالأولىوالخطوةتاريخها،فيالدوليةالماسونيةنجاحاتأبرزمنالحكم

الصراعاتوطبمِعةظروفهوفهمالحميدتبدالسلطانفهميُعدّلذا،فلسطينأرضلاستلاب

.العريللقارئضرورياَأمراَواجههمالذينالأعداءوطبيعةخاضها،التي

العشانيةالدولةنشوءعنمختصرةتاريخيةنبذةالعريالقارئإعطاءعلىحرصتُوتد

العهدوموالعزنرعبدالسلطانعهدعنالشيءبعضالحديثبسطتُثمتطورها،ومراحل

الدولةكانتاليَوالدولمِةالتاريخيةالظروفتمَوضحلكىالحعيد،)2(عبدللسلطانالسابق

فيها.السلطةالحعيدعبدالسلطانتوليأثناءنيكاتمرالعثمانمِة

متكاملأنهأزعملاأنئإلأالجهد،منعديدةسنواتحصيلةهوالكتابهذاأنومع

مواضيعكنيترددتُوقدمليلف،محعابلآىذلكيزعمأنلأحدوليس،الوجوهجميعمن

فيوتوسطثأخركطنيواختصرتُمواضعنيففصل!ثاًخنصر؟أمفيهاامفصل:عديدة

ضرورةرأيتإنأجلتماتفصيلإلىاللة-ضَاء-إنأخرىطبعةفيأعودوقديخرهما،

ذلك.

عليمحمدأورخان

/بغدادالمعلمينحى

1988/7؟لم.

الضايخة.الدولةيديركانك!نهومىالحصيد،عداللطانمافركان!لدز:شر(\"

حدا.9!ضالحميدعبدوال!لطاقالعزفىعدال!نط!قعهدي!نتوسطالذيعراد:ال!لطانعهدكاق(3"
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الاولالفص

وأدوارهاالعثطنيةالدولةنشوءعلىنظرة

تمهيد

السلجوقية.الإمبراطوريةتفككبعدالعثمانيينالأتراكيدعلىالعئماْنيةالدولةتأسست

عشرالحاديالقرنفيقويةدولةالأناضولفطأسسواالسلاجقةفإنمبلومهووكما

للميلادعشرالثالثالقرنمنتصففيوالانحلالبالضعفبدأتالدولهَهذهولكنللميلاد،

توفيوعندماسلجوتي،حاكمخر2الثانيمسعودذعُيو(نيين،)1الانحمايةفيدخلتحيث

أصبحٍذابمالأناضولفيالوحيدينالشرعيبنالحاكمينهمالالخانيونأصبحم1308سنة

والبوجرداكتفواقدكانوابأنهمعلماَ"االأناضول"سلطانلقب:يحملونملوكهم

بضكلَبدولتهميلحقوهاولملهم،الضرائبويجمعبهممرتبطالأناضولفيعسكرى

مباشر.

كلوعلىعليهاالسيطرةعلىبينهافيماتتنافسإماراتعدةهناككانتالأناضولوني

الغاية.هذهإلىالوصولمنأضعفكانتمنهاكلأنكلو(2)،"الأناضولاسنطان1لقب

هذهوكانتوالظهور،بالبزوغالاماراتهذهإحدىنجمبدأأنلىٍاالوضعهذاواستمر

مهِرصأبفضلالإمارةهذهاتسعصَوقد،الأناضولمنالفربىالشمالفيالعثمانصنإمارة

أعظممنإمبرأطوريةطويلةغيرفترةبعدأسسواحيثبعدهجاعوانَموآمعثمان"

التاريخ.فيالامبراطوريات

لليلاد.غر9ئالثالقرنفىأ!مرااءانمغرلمم:الإلخافين(؟"

.829.s *541968, sع+طأsim.ك!.A!حيح!كاا"!له،si, Tfdk2!ه( Hayat KSVakAnsiklope)
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وتوسعهاالعثمانيةالدولةنشوء

"أرطغرلابنوهوالغازكط"،ا"بالملقبالأولعئمانهوالعثمانيةالدولةمؤسم!

عنهم،اسنقلالهإعلانعلىساعدهمماالسلاجقةضعففترةحكمهصادفوقد"ا،الغازي

بدأولكنه(1)،2كم3000تبلغيحكمهاالتيالأراضىمساحةكانتحكمهبداًوعندما

بلغتقددولتهمساحةكانت(2)م1324عامتوفيوعندما""امرمرةبحرنحوبالتوسع

.2كم8000

السلجوقىالحاكملأن،العثمانيةالدرلةلنشوءتاريخاَام299سنةيعدونالمورخينوأكئر

أصبحالمَاريخهذاوفي،السنةهذهفيالإلخانيينيدعلىلتُقوبِلت"الثالثالدت"اعلاء

مستقلين.العثمانيون

،امرمرةا"بحرنحونفسهاالتوسعسياسةعلىاستمرالذياورخانا"اابنهبعدهالسلطةتولى

لأولالنقودوضرب(3)،اهيلٍاالعاصمةنقلالحكمتوليهمنسنتينبعدا"بورصة"افتحوعندما

باحمه.مرة

سنةالأتراكاستولىوعندما،عظيمبقل!الناشئةالدولةهذهتوسع!اقبونالبيزنطونكان

فالتقى،لقتالهمالبيزنطىالإمبراطورسارنييحِمسملالدىالمقدسةإزنيكا""ابلدةعلىام329

الجيمقطاردواإذ،للأتراكساحقاَانتصاراَالنتيجةوكانت"ابلكانونا".)"(يدعىمكانكنيالجيشان

و"قلعةا"جناقعلىفاستولىالتوسعفىأورخانواستمر("أسكدار"ا.)ْحئالمهزومالبيزنطى

كسرا،.،ابالق

واْخذوا"قلعة""جناقمضيقطرلِقعنأوروباقارةلىٍاالعثمانيونعبرم1354!شةني

.11اتراتيااباتجاهبالتوسع

وعلىا"بولو"علىاستولواإذأيضاَ،ا!ناضولفيالتوسعايهملوالمهذابحانبوهم

ا،أن!رة،،.

.839.1(Hayat kslcukAnsiklopedisi, s)

.؟؟87صاالميسرةالعربية"الموسوعةِقحاءكمام1326شةوب!لوفلألهالراححانريخهوهدا(!)

شهرا"."ينئالىنقلهائمحصارا""!فارحهفي.الفمانيةةل:دلا"مؤصالآولعثصادعهدىالعاعصةكانت(3"

""مالتبه".الآديدعىالمكانهذا()

إسطنول.لمديةالأسيويةانطقإحدىالآنهي(سكدار:()ْ
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تزيدمملكتهمساحةكانتسنة38دامحكمبعدم1362سنةأورخانلَوفطوعندما

.3؟كم..أ...علئ

كبيراَتوسعاًعهدهفيالعثمانيةالدولةفتوسعت،"االأولامراد1ابنهالحكمإلىجاءثم

(1)،العثمانيةالدولةتاريخثنيإمبراطورأوليُعذالأولمرادفإنلذلكإمبراطورلِة،وأصبحت

(2)011افيليبا1علىواستولىبلغارياجنوبوفمَحأدرنه"111علىاستولىإذ

13سنةفي Itلدفعهم،العثمانيينالأتراكضدالأولىالصليبيةالحملةالأوروبيوننظمم

قوامهوبحيشالمجرملكقيادةتحتالحملةوكالتما،الأناضولإليوإرجاعهماًوروباتاردعن

القائدقيادةوتحتمقاتل؟لافعشرةقوامهكانفقدالعثمانيالجيشأما،مقاتلألفمائة

للصليبيين.ساحمَةَهمِمزهالنتيجةوكانت"ىإلبه"حاجيالعثماني

هذهنتيجةوكانت،م1374سنةاًخرىصليبيةلمعركةنفسههياًالمسيحىْالعالمولكن

أمامالبلقانطريقفتحوهكذا.للصليبيينأخرىهزيمة"جرِمن"امعركةالمسماةالمعركة

كماو"ابوسنة"او"أجكودار""اصوفيا"اعلىواستولواالأدرياتيكبحرإلىوصلواإذالعثمانيين

اًيضاَ.الأناضولفيالتوسعفياستمروا

للعالمفزعمصدرأوروبافيتوسعهمسيمالا،للمسلمينالسريعالتوسعهذاكان

منأكبرالحملةهذهوكانت،ثالثةةيبِملصحملةفيقواهكليجمعأنقررالذىالمسيحى

اًوروبا.منالمسلمينطردوجوبعلىمنعقدأكانالمسيحىلمالعاعزمنْالسابقتها

مرادعاطَمساعنيفةمعركةوبعد"قوصوه"ا،صحراءفيام038913/2فيالجيشانالتقى

ساحةفييئجولكانبينمااغتيلولكنه،بجيوشهمالهريمةوإلحاقالصليبمِنن،تشتيتالأول

المعركة.

علىسلطانهاتبسطالعثمانيهَالإمبراطوريةكانتالأولمراداغتيلعندما

وفيأوروبافيالتوسعفياستمرالذ!"بايزيد"السلطانجاءثم،2كم4001000

بونيفاالبابامنبتحريضأوروبادولتداعتأنالتوسعهذانتيجةوكانت،الأناضول

إنكلتبرةبينهامنكانتأوربمِةدوله01َفيهااشتركترابعةصليبيةحر!إلىالرابعجيوس

والمجر.وفرنسا

.813.3,ciikAnsiklopedisi(1)+"ر!اك!!ت

!لغارلها.ك1سئميهالمدنمنوهي"ايرلرفديف"هوالملآنالمدكنةهذهاسم(2"
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1"نيغبولي"امعركةفيالمسلمينجيشمعالصليبيةالجيويقالئقتم139619/2ءوفي

بانريد+السلطانبعَيادةللعثمانيينكبراَفصراَالنتيجةوكانتالشهرة

فاتحمعيتقابلأنِهرَدَقمنكالظإذعحزينةفايةكانتالمقدامالسلطانهذانهايةولكن

هذلمحهبيندارتالىالمعركةوفىلنك".ثيمورومو؟نذاكبالصعودنجمهبدأرهيب

منمسَهلانضمامولولارشجاعة،ببطرلةبافىيدقاتلىم2401سنةنقرة"ا2قربالعملاتنِن

المعركةولكن،نصيبهمنالنصرلكان،الأخرىالجهةإلىالمعركةأثناءفيوأمرائهجنوده

بعدالأسرفيالسلطانهذاماتوقدالآسر.فيوبوقوعهلنك"اررمِمت"عدوهبانتصارانتهت

وحزناَ.كمداَواحدةسنة

تفتيتأجلمنالقدرممةالإماراتحياءٍاإلىفعمدالأناضرل،علىفكتيموراستولى

عهدها.سابقإلىالاماراترجعتوهكذاالعثعانية،الدولةميسَعتو

واتفإماراتإلىممزقةفالأناضولالبلاد،أرجاءتسودالظلاممنفترةأننرىوهنا

المظلمةالفترةهذهدامتوقد،والدهمكانذخْايأنىيدمنهمكلبافىيداًبناءيبنمستمر

زمامعلىيقبضأنالأولْ""محمدوهوباقيدأبناءأحداستطاعأنإلىسنةعشرةإحدى

وروحدالاماراتعلىويقضىالعثمانيةالد!ولهَشتاتيلموأنيدهفيالسلطةيجمعوأنالأمور،

جديد.منوقسسسهاالدولة

مننقصتقدالعثصانيةالدولةمساحةكانتالحكمالأولمحمدفلمعندما

8دامحكموبعدسنه32َسنفيوهرتوفيوعندما،yكل0542000إلى2كل0،92000

"ا.أ2ءهكل.،005مملكمهمساحةكانتسنوات

العئمانيةبالإمبراطوريةالرجوعحكمهفترهَفياستطاعالذى"االثاني"مرادابنهبعدهجاء

إلىجيوشهدخلرَرحئ2كم0000090إلىالعثمانيةالدولةْمساحةووسعقوقاسابقإلى

إلحاقاسمطاعولكنهالعئمانية،الامبراطوريةضدأخركطصليييةحملهَتنظِمإلىأدئمماالمجر

الفاتح"1"محمدالثانيمحصدلابنهعرشهعنتنازلثمأعقاكا،علىرردهاالجيولقبهذهالهريمة

.للعبادة*مانيا"فيهووانزوى،سنةعشرةاثنىالعمرمنالبالخ

(")+،كالونطكاىAnsiklopedisl,!.كلا،.

v?
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أرروبا،فيالفرحمنموجةناشىًغلاملىٍاالعثمانيةالامبراطوريةفيالسلطةانتقالنبأأثار

ضخمة،ةيبِملصلحملةالعدةإعدادإلىاًوروباسارعتلذاجديد،منالآمالوانتعشت

وبولونيا.رألمانياوإيطالياوتشيكوسلوفاكياالمحرمنهاكاندولعدسةفيهااشتركت

رفضوقد،الجيشتيادةلتوليوالدهيدعوالثاقا""محمدأرسلالحرجاطوقفحذاأمام

التاريخيةتولتهفيهايقولأخرىرسالةإليهبعثابنهأنإلأالأمر،بادئفيالدعوةمذهالوالد

فدافعالسلطانأن!كنتَنواٍ،الجيشبقيادة(مركفإتنيالسلطانأناكنتُ"إن:المشهورة

جيشضدرجلألف40البالغجيشهليقودالثانيمرادرجعذلكعند"امملكتكعن

التاريخفياطعاركاْضخممنهعركةوكانترجل،ألف501توامهكانالذيالصليبيين

وأسروارجلألف80منهمقتلوأإذ،الصليبيينعلىساحقاَأنتصاراَالعثمانيرنفيهاأنتصر

(1)ءالباتين

العرضعلىالثانيمرادبقىفقدالدولهَرجالكبارإصرارعلىوبناء-المعركةمذهبعد

.أم1ء4سنةوفاتهحئ

قامباهرعملأولوكانسنة.ةرَضعتسعيناهزوعمرهالثا!محمدابنهبعدهاطكمتولى

(2).ا"حَلافلاا"بلُقَبلذام1453سنةالقسطنطنية"11فتحهوبه

ألبانياوفتحاليونانفتحتمفاًسيا1وفيأوروبافىالفتوحاتفي"الفاتحا"محمدواستهر

77،،klopedisi, s4يخAnsi62ءتطكهy+("!

اللطانالعظيمالأصرافىعمدالهـلطاثالعظيممكل9أ1انا"الميحيين؟القطنطينيةأهائيا!لىالفلألحا""محمدمحابهناتدرج

وأ!بعةةل!ام:باسمما،لومنالئع!لاوبالمثاني:!محمدالأعظمرصلناوبا-والسماواتالأرضخلقداصأقحِمراد

أععليإنئ:9لفلدهالذقوبالشف،أنجائيوسا-واغدىوروحجديروحباصواتولاللة،أنجياءمن!الفوتثرين

وأنوتجارتمعومراكبه!وبساتينم:متاحرمموبيوقىأمواهعيدىواأنالأهالي!تعلبع.وترانبنهمحرقهمغلطه"1"لأهالي

وصنراتبهائىعلىوححافظالبدأنحاءحمغفيتجارقمييىأحراروهمكلاءون،كساوزوحاقماولادهمعلىمجاففلرا

ديننا،!،إالدخولعلىكرههمولن"الانبهارية"أنجاعالمرر؟خذولنحرامعافىبهالسهمأحرّذلنوإنىالمديخة،!!أ

نفىا!.صتو(دأنجمأحافظكطعنهموادافععيهمساْحافظيلكعييد،أعاملهمرتئتْالواعدهم

مكادافىنية1حاحةفىوالمسلمونهركانلأفهذلكإلىفطرف!نه،حاعإنىكيةمنحرلهاالقعرفيا"!1"أيابالنة

يا8Tفأحذيعهم،كب!حامعداءحئالانتظارالمصكن"تيكنولمخاعة،ددورةالجمعةوحلاةالعلرات،فيهيقبهـون

حالهاعلىالأخركَلاالبهاضمعظمبقيتإذاصناء،الأمردلككادفقدحالأيهوعلى.اه!باقمالممارحمودفعنهمصرفيا"

الملصينذبحوتم،!"انكافىحميهاالجرامعحوكَتإذالمسينهزيمةعندإبمانيانيتمماخلافومذابرء،أحديمسهانم

تصروا.لمالذين
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جبالحدودصتالأناضولووحد1و"طرابزوناوا"الهرسك"ابوسنه"ا1علىواستولى

العثمانيةالامبراطوريةمساحةكانت(1)الحكممنسنهَثلاتينبعدتوفيوعندما"اطوروس"ا.

.2كم0000200".بلغتقد

بل،كبيرةفتوحاتمَمتلمعهددوكتي،الحكمإلىالثالهنما"ابايزيد1السلطاذابنهبعدهجاءثم

سرريةفتحالذي"سليما"ياووزالسلطانإبنهعهدفيالكبيرهَالفتوحاتموجةبدأت

خلفاءخر1المتوكل""امىم1517سنةالخالافةوأخذوالحجاز،ومصروفلسطين

.("و!"أذربيجانو"أرضروم"ا"مرعش"اعلىاستولىكما(21،العباسيين

العئماذ4ِالامبراطوريةوصلتحثِ"ابالقانونيالملقبسليمان11ابنهالحكملىٍابعدهوجاء

أسفارفيمعظمهاقضىسنة48حكموقدالذهى.دورهاوعاشتعظمتهاأوجإلى

وجزيرة"ابلغراد"ففتححملةغشرةثلاثبنفسهقادهاالتيالحملاتعددبلغإذ،الفتوحات

"كوروموا"وكذلكو"دان""بغداد"وفتح"افيينا"اأبوابإلمىووصلالمجر"اوا"ارودس"

الفتوحاتهذهاتساعمدىولمعرفة.ايَعيرفٍاثهاليفتحكما،إيرانمنَوأجزاءوا"بوغدان"

عشدبلغ!المساحةهذهولكن،2كلمليون7،ءمساحتهاإمبراطوريةتسلما"إنه:نقول

(3"."2كممليوذ13وفاته

أوجبلغتالعثمانيةالإمبراطوريةولكن،"الثاني"سل!مابنهعهدفيالفتوحاتواستمرت

.2كممليون02مساحتهابلغتإذالثالتَ"ا،امراد1غهدفياتساعها

قرحهأكانأنهوالأغلب6له.غزولاحدىيتهآوهراجهودياالخاصطبيهقِبل،تمسمرماَماتأنهانريخيةالرواياتتذكر(؟"

روما.لفتح

شرات.504عثمان؟لعدالخلافةبقت2)

!3)+!/ء!kilciikAnsأklopedisi,.كه882.
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العزانب!رولراعهر

\،"ر---ءِصى!االمجص-نكصجسظ

ىتر.ثا1ِ،-/..هم!.لمحرصص،ص،.)

:1فف"..*-ياهمرولهت".َصص..صَز

ة1،،8-هوط!ج!يخنما؟،شز.-حاصءَ..يخرحم"
نص

!+ور"؟ط.،

،003؟!نجض

ىلمْامو!ر"حصصصلاأ!رِل!.ِر.....!ت ،*.-.َ.زنرنه
5ء+لرفى.

5ء

-9بمبر

!بر!.!دء
دلر!!يفس"لمح!ر،"لمإأث"!بار

ئر..".ه!ق2َ.

(،13،6-؟(90)نغظا!ثصئهالنعهدثن

.عثمانانسلطاناسدوابكطغرلإىان!لجوقيالسلطانمنحهاالئاطقاطعة-2رقمخريطة
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العثمانيةاللولةتأسي!-3رتمخريطة
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\ع،1)ْىل"احملاد!!ْراط!طسلاتعب

.ائاقمراد:اتدسالسلظنعهدفيالفمايةالدرك-4رتمخرطة

(2145؟

!(م14و؟؟-1ع59)الافجملالسطمانصطْت

قانعسد:الابعاللطانعهدفيالئ!ايخةالدوك-5رتملجةخر
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قانيدبايز.انصتالفصافياللطا!ةعندفيالأدني:النر-36ريطةخر

1،9
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والتدهورالركودلهرة

كانماكاملعلىالمحافظةاستطاعتوقوتهامجدهاقمةالعثمانيةالامبراطوريةوصل!أنبعد

وبنيتهاكيانهاإلىبالتسربالضعفعواملبدأتثمتقريياَ،قرنمدةوالمجدوالسطوةالقوةمنلها

سنة!نيإلاّملحرظوجهعلىالعواملهذه؟ثارتظهرلمو،ملحوظوغرتدريجيبشكلالداخلية

توقيعثمالعثمالهنما،الجيشانسحابمنأعقبهومافيينالمدينةالثانيالحصارأثناءفيم1683

معاهدتهاتلكوكانتوا"ترانسلفانيا"ا"المجرا"العئمانيةالدولةفيهاخسرتاليئ"كارلوفي"معاهدة

روسيامعحرهاالعثمانيةالدولةخسرتم1774-؟768وفي.خاسرةمنهاتخرجالتِولى9ا1

استقلاله.علىالقرمحصل"اكينارجى"كوجكمعاهدةو!دوجب(1).مرةلأول

المحاولاتهذهملاحظةويمكن،الإصلاحمحاولاتبدأت،التراجعبل،التوقفهذاأمام

هىأمامهمتقفعقبةاْهموكانت،"الثانيمحمودوا1"االثالثوا"سلمِم"االأولالمجيد"اعبدعند

وبعد،وحديثمنضبطعسكريبنظاميتمتعبجيشتبديلهاوضرورة(2الانكشارية"اؤ1"وضع

م1826سنةأخيراَالئانيمحموداسثطاعالانكشاريةمنللثخلصداميةمحاولاتعدةفشل

عليها.القخاء

التدهوروقفباستطاعتهايكنأالخلفاءقِبَلمنتُبذلكانتادحبالمحاولاتجميعولكن

وتدهوراقتصادئتدهورشاملأ،التدهورهذاوكانكيافا،فيواستشرىسرىالذى

نفسى.وتدهورعلمنيوتدهورسياسىوتدهورعسكري

إلىالأمر(خرأدتوالتيالعثمانيةالدولةتجامهاكانتالىاهصاعبانلخصأنونسهمطيع

يأن:.مماافيارها

يولدهكاذوما،قاراتثلاثفيوامتدادهاهائلاَاتساعاالعثمانيةالامبراطوريةاتساخ-؟

لروسياالاتساعهذانتيجةومجاورتهاعليها،المحافظةفيكبيرةصعوباتمنالاتساعهذا

القوية.الأوروبيةوالدول

حميعأ.فيهااترتروسيامعحروبأريع-التاريخهذا-قبلالعثمايةالدولةدحلت(؟)

فدثمعهدها،أوأئلىللدرلةبهرةخدماتئدم"!ورحاد"ا،تِجَلكلتت!ِحوالغصاية،الدولةفيللصثاةعمكرينظام:الأنيهاريةا(!)

حدئأعكريأنغلامأمنهبدلأوأص!ءبغاع!يثاني""محمودالسلطاناتطاعحئالغمالية،اللولةلتبهكلةفكلةوأحبحابنلامهذا

الجديدا"."الظاماعمعلبهأطلق
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وداعياَ،تنقطعلالثوراتسبباَكانممافمِها،متعددةواًديانوأجناشقومياتوجرد-2

العسكريةالمعوناتوتلقيأجنبيةدولمعالأديانوأصحابالقومياتهذهمنكثيرلتعاون

.والأديانالقومياتهذهشؤونرعايةبحجةشؤونهافىالدوللتدخلومبررأمنها،والمادية

فضتهاطورفيكانتالىالأوروبيةالدوليينالواضحوالتكنولوجيالعل!ىالفرق-3

.الانحطاطئمالركوددورفيكانتالتيالعئمانيةالدولةو-لننالعلمية

والرشوةالادارةسوءوتفشى،والبذخاللهوحياةفيالمتأخرينالسلاطينكئرانغماس-4

الإمبراطورية.أرجاءفي

يأتي:كماإسطنبولفتحبعدالعثعانيةالدولهَهامرتالئِالأدوارتقسيمويمكن

:والتقدمالنصومرحلة-1

الأعظمالصدراغتيالسنةوهىم1579سنةحئم14ء3سنةإسطنبولفتحمنوتمتد

،،صوتوئو،1.أ*(

c-التوقف:مرحلة

168سخة"ا!"فييناالثانيالحصارحئم1579سنةمنوتمتد rسرعةانقطعتوفيهام

وتباطاْتْ.التقدم

:والانحطاطالتأخرمرحلة-3

الأولى.العالميةالحربفيالعثمانيةالامبراطوريةمَمزقحئوتمتدام683سنةمنوتبدأ

الدولكانت،العثمانيةالدولةجسمتنخروالانحلالالضعفعواملكانتبينما

إلىبالتحولبداًتقدكانتفإفاروسياأما،ةض!نلاعصرمنذدائبتقدمفيالأوروبية

يبنالفجوةتتسع.أنلىٍاأدىمماوهذا،"الثانيةو"اكاترفى"الأولا"بطرسعهدمنذتويةدولة

نأالنتيجةوكانتعام.بعدعاماَوروبية91الدولمناْعدائهاوقرةالعثمانيهَالدولةقوة

بعدالدفاعموقفالمطامعهذهاْمامالوقوفإلأتملكفلمنحوها،التحولهذهمطامعاتجهت

.الهجومموقففيسابقاَكانتأن

علىالتوسعيضيقأمامهمالمجالبأنالعَيصريةوروسياالأوروبيهَالدولتد!اتلقد

إليهمبالنسبةكانتالىالعثمانيةالدولةلالتهامالتوجهلهمالأفضلمنوأن،بعضهمحساب

نفسه.الوقتفيوضعيفة،وواسعةغنيةمبراطوريةٍا
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كانتالعمعانيةالإمبراطوريةلالتهاموالتنافسالسباقهذاأثناءفيالأوروبيةالدولولكن

هذهإحدىتساعدوقد،الأحيانمنكئرفيالبعض!بعضهامعلوجهوجهاَنفسهائحد

أحضاننيوتوعهاخشيةبللسلامنها،تأميناَلاالمحالفات،معهاوتعقدالعثمانيةالدول

التاريخفيعيماجوهرهووهذا،مناسبةحصةهىتأخذأندون،سائغةلقمةالمنافسين

."(الشرقيةب"المسألة

العزيزعبدالسلطمانتُبيلالعثمانيةالإمبراطووية

واشتركتروسياضدم1856-1853القرمحربدخلتقدالعثمانيةالدولهَكانت

وابتلاعهاروسيانفوذتعاظممنخوفاَوذلكالعثمانيةالدولةمجانبالحربفيوفرنساإنكلترة

"باريس".معاهدةوإبرامروسياباندحارالحربهذهوانتهت"المريض"الرجلختلكات

يأتي:ماكانتباريمىمعاهدةبنودأهم

البحرهذاتحصينويُحرم،لو!دلالجميعالتجاريةللسفنمفتوحاَالأسودالبحريكوذ-1

العثمانية.الدولةقِبَكمنأوروسياقِبَلمنعليهالحربيةالسفنمصافعإنشاءأو

الدولةأراضىووحدةباستقلالالمعاهدةفياشتركتالئ(1)الأوروبيةالدولتتكفل-2

العثمانية.

كافة.للدولالحربيةالسفنبوجهمقفلة"قلعةوا"جناق"البسفرر"مضيقاتكون-3

منالسفنهذهوتُراقَبالدوللجميعالتجاريةالسفنأماممفتوحاَالدانوبفريكون-4

أوروبيهَ.لجنةقِبَل

العثمافية.للدولةكرَممفقارصأمالروسيا،القرمي!رك-5

الصرباْماوبغدان"،"مفلاقلولاعَنالداخلىبالاستقلالالأوروبيةالدولاعتراف-6

مستق!ة.فتكون

الأوروبيةالدولتَعدكعا،المسيحيينرعاياهاأحوالبتحسينالعثصافهمِةالدولهَتَعد-7

الداخلية.شوونهانيالتدخلبعدم

كفالةظلتحتالعئمانيةالإمبراطوريةدخولهوالمعاهددهذهنيالنظريجلبمامهًاو

الأوروبية.الدول

سردينيا.بروجا،،اس!نلاالغطنية،الدولةوجا،«فرلا،بريطافيا،:المعاهدةفيالآلبهَالدولاخركت"1)
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الحماية.إلىبالحاجةواعترافابالعجز،اعترافاهذاكاك

،القرملحربالكبيرةالماليةالأعباءلأنذلكالتدهور.طريقنيالعثمانيةالدولهَاستمرت

القصروإسرافبذخوكذلك،الدولةلشؤونالسيئةدارقمواٍالدولةرجالوبذخوإسراف

الدولةتقترضهاكانتالتي،القروضاستعمالمنوبدلاَ،خانقةماليةاًزمةفيالدولةأوقعت

البلداحتياجاتفيإسطبول،ىِفوالمسيحييناليهودالصيارفةومنالأوروبيةالدولمن

الدولة،رجالاْيدىفيوتضيعالعَصور)1(تشييدفيتذوبماسرعانكانتفإفاولَعميرها،

الدولةوأصبحتالورقيةللنقودالفعليةالقيمةوانخفضت،قيمةأيالدولةلخزينةتبقلمصت

اليهودالصيارفهَمنمئاتعدةأكدرجةإلىالوضعبلغحئديوفا،لَسديدعنعاجزهَ

الدولةإليهاليشكواوروسمِا،وفرنساإنكلترةسفاراتإكالذهابفييترددوالموالمسيحيين

درنهم.12(دفععنتأخرهابسببالعثصانية

الآجنبيهَ!الدودلىٍاالعثمانيةالدولةبشكوىاطواطنينقيامملتاًهذا!تأمل

الاْجنبيةالدولنوّدعيكانراإذ،العثمانيةالدولةنيالمسلمةغيرالأقليةوضعكانهكذا

فقد،العثمانيةللدولةالرحيدةالمشكلةهىوالاتتصاديةالماليةالأزمةتكنولملهم.حامية

بإعادالدوامعلىمشغولةكانتفقدلذلكشَصت،ومذاهبوأدياناَقومياتتضمكانت

(3).المتعددةوالأجناسالقومياتهذهمشاكلومواجهةالثورات

المسيحيبنيَعِدالذيالتاسعالبندهياطعاهدةهذهفيالانتباهتجدباليئالثانيةوالنقطة

لها.ضوابطلابحرية

منأكثرعواقبهوخشياالبندهذاخطورةإلىانتبهاوالنحساروسياممثلىنًاوالغريب

تضصاناللتيندؤلتيهماإلىالفوضويةالحريةهذهسريانخشيالأنهما،العثمانيةالدولةغثلي

ابعد1:المعاهدةلَوقيعهعقبيقولالنمساممثلنًانرىلذلك،مختلفةولغاتوأدياناَعناصر

ثابت.أساسعلىالشرقيةالمسألةترسا،الحرب3هذفيوالأموالالأنفساميذهكلبذل

نأبينالفرقهوماولكنحسناَ...الأوروبيةالدولمجموعهَفيالعثهانيةالدولةأشركنالقد

ويحتوي."ذهبيةقطعةملاينحمسة"م1883سنةالمحيدبهدانملطانضدهالذيلاغجه""ادولمهفحرمحاريفلهلغتمئلأ:(؟)

واسعة.حهمالاتوكاقغرفةماثئعلىالقصر

.10,Kilabevi, Istanbul, sأألاآلا،،,ehsuvaroglu$.*(الأ+لأعا،!لل!لةأOh،!4،،كا ziz (Hayatiء*t(2)*كهلم

والمارونيين.الدروزيىالقنةحدثتالفترةهذهفي(3)
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(1).ا"إانتحرىلها:نقولأنأوالمعاهدةهذهمنالتاسعالبندنفذيلها:نقول

لىٍاالدولهَجرمنهاالغاية،العثمانيةالدولةضدماهرةسياسيةلعبةكانالبندفهذاإذن

لمأننااُعتقدااقائلاَ:المعاهدةتوقيععقبصرحالذيروسياممثلتعبيرحسبمخيمْةاُزمة

المتآلفةالعثمانيةالدولةسقنافبينماالسابهق،منأكثرالشرقمِةالمسألةتعقيدعلىإلأهنانعمل

عنالدفاعإمكانيةمنمليوناَالثمانينذاتروسياحرمنا،مخيفةأزمةإلىمليونا32َمن

النظامأما،العثمانيةالدولةتزلزلسوفضوابطدونامخريةعهدإن،الجنوبيةحدودها

فرصةعنالدالْمالبحثإلىروسيايدفعفسوفاطعاهدهَهذهفيالأسود،للبحرانجديد

لاعلانطيبةأسباباَالعثمانيةالدولةثنيتخلقسوفالسائبةالحريةهذهأنوأحسب،للحرب

."الحريةخمىتأخذهمسوفالذفىالمسيحيينومعاونةحمايةبحجةمثلاَعليها،جديدةحرب

ا"الجنرالالفرنسىالسفيرقدمهالذىالتقريرعلىنظرةإلقاءهناالمفيدمنولعل

الداخليةالآوضاعيتناوللأنهم18،8/7113في"بونابرت"انابليونإلىسباستياتيا")2(

من..اغ.ينامَنعلاوالجمِش،الإماراتوولاةالمسيحيينوأوضاع،حينذاكالخارجيةوالسياسية

بعضنوردوانما،بأجمعههنايرادهٍايمكنلامطولوالتقرير.أوروبىسياسىنظروجهة

الفرنسية.الخارجيةوزارةأرشيفىِفمحفوظأيزاللاوهو.المقتطفات

يحكمونكانواالذينالأتراك"الحكامأو"االباشواتإلىالتقريربدايةفيالسفيريشير

-فيقول:الأوروبىالجزءفيالعئمانيةالمقاطعات

يعرفجدىمستقيمشخص!ولكنه،محاربغيرشيخفهوإحماعيلالسيد"سرز"حاكم"أما

يًاهناكوليسالاستبداد.لىٍاينحرفنًادونيملكها،التيالواسعةالسلطاتيستسلكيف

العدالةيتقصىفهو،وللمسلمينللاًلراكومعاملتهمنطقتهفىالمسيحيينللرعايامعاملتهبينفرق

فييقطهعدمتعىلاللمسيحيينالحسنةمعاملتهولكن،الجميعقِبَلمنمحبوبفهولذلك،التامة

"ا.بقسوةتقابلأيضاهناالخيانةفإنسرز،منطقةإدارة

.Osmanli Imparatorlu undo Komiteciler, N.N. Tepedelenofilu, Bedir Yayinevi, Istanbul, s7ءSultan Abulhanud'.')

.80

مارشالاَ.بعدفيماحب!عأ(!)
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:أقسامأربعةإلىتقسيمهميمكن

.الأناضولفطالساكنونالروم-1

الجزر.نيالساكنونالروم-3

سطنبول.ٍافيالساكنونالروم-3

مورا.تساليا،فيىًأالقدحاليوناناًرضفى-الساكنونالروم-4

الأناضولروم

وبعضهمالتجارةنييشهمغلونومعظمهمألفاَ،؟!هالأناضولفيالساكنونالرومببلغ

الحاضر،الوقتفيسياسيةقيمةذوىيكونواأنعنجداَبعيدونوهولاء.الزراعةفييعمل

من.الأبىوضعيشبهووضعهم

الجزرروم

ممتازونبحارونوهم،الأناضولروممعتويةرابطة-الأغلب-لهختربطهملاوهولاء

.التجارةيتقنونمنهموكئير

نإالغريبومنهرلاء،الجزررومعندالأتراكضدهائلحقداستشقافالممكنمن

أعطتهمإفابلحالياَ،معاملتهمتسئولاقبل،منأبداَهؤلاءمعاملةتسئلمالتركيةالادارة

الجزرمذهوأمالي،تركيموظفأىيوجديكادلاالجزرمنكثيرففى،استقلالشبه

أرادتإذاكبرةدولةأيةأنهيالشخصيةولَناعئتقرلماَ،باْنفسهمأنفسهميديروذ

وهؤلاء،الثورةإلىالروممرلاءتدفعأدنعليهاالسهلمنن!فالجزرهذهعلىالاستيلاء

عليهميغدتونالروممذهبنفسعلىهمالذفىالروسلأنذلك،الروسإلىيميلونكانوا

لذلككثيراَ،اًزعجهمالعثعانيينمعالرتتمنلحينالروساتفاقولكن،فرصةكلفيالمال

محتمل.فىنسامعتقارهمن!ف

عنالتحدلتسوىالآنحديثلهموليس،واسعخياللهمالجزرفىالساكنينالرومإن

.مدةبعدتخلصهمأنيأملونفإفمآآيلرا!علىاسترليناولكوننا،جلالتكمانتصار

ا!ملعالهونانروم

روميشبهونفإنهمنويلرِبآلْاوالمقلونيرنأي،م!قلااليونانأرضفيالساكنونالرومأما
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ذإر

!9+48تالىالضانجةاطرربةالابرتوص.:(7)رنمخريطة

والدولروسياكانتالذينالمسيحيينالرعاياعنالفرنسيالسفيريقولماذالنقرأثم

الجلالةاصاحبيا"ا:العثصانيةالدولةضدإثارتهمتحاولالأخرىالأوروبية

سابقأندعوهاكناالىالمنطقةوفيالأناضولفياْما.الأرمنمنألفا04َسطنبولٍافيرجد

أوضاعهم،عنراضونجميعاَوهم،منهمنوِملمنصفمنيقربمافيعي!أرمنستانا"ا"ب

أيدىفيثرواتهاتركتقدالأصيلةالتركيةالعالًلاتومعظمإسطبول،فيكثيروناًغنياءومنهم

هناولأوضح.بالربا..للدولةالقروضيقدمونبنوكأصحابومنهمواستثعارها،لادارقاهؤلاء

جداَمطعرنوهم،البروتستانتمنالآخروالبعض،الكاثوليكمنالأرمنهؤلاءبعضبأن

ومن،سياسىإيحاءلآئيألهوالنسوفأنهممتاكدوأناكبراَحباَللأنراكوثحملون،للدولة

نَمبينهممنيعدمولاالعئمانية،)1(الادارةضدحركةأيةفييشتركوالنسوفأنهمالمؤكد

ولكن.عثمانيونإفمتنسيهمبحيثالعمقمنليستالعاطفةهذهولكنلفرنسا،عاطفهَيحعل

جهدهمقصارىفسيبذلونيسكنوفا،الئالمناطقحدىٍاالأياممنررمفيفرنسااحتلتإذأ

روسياهاتقوماليَوالعصياذالاتارةحركةمسألةأيينأنوقبل.إخلاصبكلجلالتكملخدمة

تركيا:فيالروموضعأولاَأتناولأنأحب،الروممععريضةمال1تحت

العثصايخة.لةالدشنيالأرمنيةاحركاتوأسبابالأرميةالمألةيعديخصافتاول(؟"
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أنهمامخققفمنلذاالئائرة،روحهمثبوليزوفي،للعثمانيينالعميقةالكراهيةشعورىِفانجزر

وتند،إليهمالمساعدةيدفرنسامدتإذاسيمالاللثورةلهمتسنحفرصةاْيةيضيعوالن

فظيعبانتقام،صدورهمفيالمتأججةالحقدنارلإطفاءاطلائمةالفرصةيجدونسوفذلك

ا!تراك.من

لأنذلكcسرزحاكميحكمهاالتيالمنطقةإلىتنتشرلنللرومثورةاْيةنْإفذلكومع

إضافةفهو،المنطقةهذهحاكمإحماعيلالسيدعنجداَراضونسابقاَ-قلت-كماالروم

ولوصتالعادلةإدارتهعنيتراجعلاوهو،كذلكمصالحهميحفظلهممعاملتهحسنلىٍا

المسلمين.الأتراكإغضابإكأدت

فىالسلاحيحملوالنفإنهم-مستحيلفرض-وهذاسرزرومإلىالثوردْتَرسإنوحئ

بزراحَةاشتغالهمنتيجهَرفاهثنيأصبحواوقدتام،أمننييعيشون!فم،الحاكمهذاوجه

والتبغ.القطن

اْصالةتندهمت!ِسلوجبناء،فهمالروممنوبلغاريابوسنةْيرومليفييعيشونالذفىأما

عالةهؤلاءسيكونبل،منهممساعدةأيةَالمنطقةهذهثاجممسيحيةدولةاْيةُتجدولنخلهق،

.الأتراكمنهؤلاءعلىالمحافظةعبءحملإلىستضطرالدولةهذهلأنعليها،وعبئاَ

إسطنبولروم

منينحدرنَمفيهمتجدأدنماالنادرمنوليسكنيرون،وتجاراًغنياءبينهمفيوجدهؤلاءأما

وبوغدان،اْفلاكمقاطعاتمنالكبيرةالوارداتعلىيعيشونوهؤلاءالقدرممة،بيزنطةأشراف

"بيكا"أواسيد"1لقبعلىالحصولأجلمنالمزايداتنيويدخلونبينهمفيمايتنافسونوهم

لاسلطهمأنيغلمونولأنهم،مستقلينوشبهكملوكهناكيكونونإذوبوغدان،أفلاكفي

بنهبضخمةثرواتلتكوينجهدهمبكليعملرنفهملذلك،سنتينوًاسنةسوىتدوم

والوزراء،السلطانقصورأبوابأمامهمتفتحالثروةوهذهوسرقتها،الشعبجماهيرخيرات

مربحة،صفقاتعلىيحصلونوهناكهناالرشاوىوبتوزيعهم،الكبيرةالتركيةالعراثلوجميع

سفالة،فييعيشوناليومأكثرهمولكنالعدرممة،ثروتهعلىحافظنَمهؤلاءبينتصادفوقد

الدناءةهذهأناسمشاهدةالمستحي!!كلتإنأقولأنوأستطيعإسطنبولفيطبقةأحطوهم

لم.العافط(خرمكانأكمافيوالانحطاطالخلقية
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هيالعثمانيةالممالك!يعوفيروملىوفيالأناضولفيالروملكسبالوحيدةالطريقةإن

عليهم.كبيرتأثيرفلهؤلاء،إليهموالتقربعندهمالدينرجالكسب

-علىالاَنحئروسياتحصللمالأسبابوفذه،الجلالةصاحبياالراهنالوضعهوهذا

كبير،نجاحعلىالعثصانيةالدولةفي-الروموبخاصةالمسيحيينبينالمتواصلجهدهامنالرغم

الثمرةستقطففإفا،الثورةإلىالروملدفعمدروسةخطةدقةبكلروسياطبَقتٍْناولكن

الدولةمسيحعسبين-منحالياَالاعشمادتستطعلاروسمِاولكن،سنواتعشروًالانيبعد

منمسلحةمساعدةتجدلنفإنهاجديدهَحربأروسياأعلفَوإذا،الصربيينعلىإلأ-العثمانية

نإتركيابمفيالموجوديناليهودعنجلالتكمويسأدحط.الصربيينسوىمنتركياىحِمسمبين

منكثيرتركيافييوجدأنه:هيالخصوعىلهذالجلالتكمأعطيهاأنأستطعالتيالمعلومات

فقط.التجارةثنيمنهمكونالأخرئقطارالاًفياليهودمنكغيرهموهماليهود،

الخارجيةسةالسب

لاروسياخدمةفيالموجودينالرومالجنرالاتإن:فأقولالخارجيةالسياسةإليبالنسبةاْما

جواسيسهم--بوساطةاْنهمإلاّ،العصيانعلىروملىفيالروموتشجيعحثيستطيعوذ

فرنسا.ضدوالوزارةالقصرإثارةيحاولون

لاولكنتركيا،علىالاستيلاءتستطعاذروسياوكذلكفرنساإن:أقولأنليبدولا

أبداَ.راحةفيفيهاالبقاءأودائمةبصورةالبقاءيمكنهما

موقعتداحصينةمواقعالشمالثنيعندهموليستمنظمحديثجيشتركيافييوجدلا

وروبيةالاًالجيولقاْمامالصمودالحالبطبيعةتستطيعانلاقلعتينأووقلعةو"فيدقِ""اإحماعيل"ا

سيواجهالدانوبنهرجهةمنهجومهببدأالذيالجيشنفاٍهذاومع.إسطنبولخوالزاحفة

بسهولةتستسلمولن،بعنفسيقاتلالعئمانيالجيشأناخؤكدف!حن،كثيرةجديةعقبات

التمرد.غايةمتمرداَروحاَويحمل،نادرةبشجاعةيتصفالذيالمسلمالشعبجاهرُ

وجوانبهالجيشاًجنحةوستتعرضالعححابات،حرفيعلىسيستمرالشعبأنشكولا

التمولىت،فيصعربةكذلكوسيجدوإكاكه،إضعافهإلىتؤدىمستمرةلهجماتومؤخرته

لتكمجا3ويستطيعشىء.كلولَدمرخرقأندوناًراضيهاتتركلنالتركيةالجماهيرلأن

والمراصلات.النقلوسائطناحيةمنالروسسيواجههاالتيالصعوباتخمينالآن
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المسيحيينيكرهونوهم،التعصبغايةمتعصبونالمنطقةهذهفيالموجودفىالأتراكإن

وهمتصورها،يمكنلابدرجةشجعانبأنهمأتولأنالجلالةصاحبياليواحمح،الأجانب

للدفى.فداءبأنفسهمالتضحيةفىواحدةلحظةيترددونلا

فيصعوبةسيوأجهالمهاجمالجيشفإن،التركيةالمدنفيمحصنةمواقعوجودولعدم

يسكنهاالتيالأوروبيةالمناطقفيالبقاءاًريدوإذا،وخيولهوعرباتهمدافعهعلىالمحافظة

المناطقتلكفيأبيهمبكرةعنالتركلالشعبقتلفيجب،وطمأنينةأمننيالأتراك

فبها.بالهجرةرضواإذاأماالوجود...منوإزالتهم

المسلمين؟بينالفرقةإدخالنستطيعهل

الممكنمنهل:الدوامعلىخاطريعلىيلحالسوالهذاولكنفيممكنهذاهلأدريلا

المسلمين؟بينمذهبيةعداوةدخالٍا

يسكنهاالتيالأراضىعلىالاستيلاءفإن،الإسلامىالدقفيالنزاعخلقأمكنإذا

سهلأ.يكونأوروبافيالأتراك

إلينا،بالنسبةمنهالروسيابالنسبةأسهليكونالمناطقهْدهعلىالاستيلاءفإنيكنَومهما

التوجه(نكلفييستطعوهو!ما18َمسافةسوىإسطبولعنليعدلاالروسىالجيشلأن

عنكليسه""قيرقمنيقتربأو"م!قلازارا-طرنوه-ا"رسجقطرشعن"أدرنها"إلى

الأسودالبحرشواطئ.ممحاذاةالتقدمالروسىالأسطولويستطيعشوملو"-ا"سمِلسترةطريق

البر!.الجيشلمساعدة

يصادفلنالروسيةالبريةالقواتمعإسطبولإلىسيصلالذىالروسىالأسطولإدْ

سابقاَ-أوضحت-كماالجزرروملأنذلك،التركيةالحربيةالسفنغلىالاستيلاءنيمصاعب

.ممتازونملاحون

التعصبلأنحينذاكستبدأالحقيقيةاطصاعبولكنهذا،كلتنفيذالروسيستطيعنعم،

جداَ.سئوضعنيالروسوسيقعسمنفحرانللروسالشديدالعداءوكذللىالدني

يسكنهاالئالأوروبيةالأراضىنيبأمنالبقاءتستطمِعلنروسياإنالأمر:حذاولأؤكد

يكونوانْاوبلغارياروملىمسيحيويستطيعولن+بالقوةعليهاتلوَمساولوصتالأتراك

2،9
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يستطيعوالنالرجاللاءفهوً،الروسجنرالاتيتوقعكماالإطلاقعلىلروسيافائدةذوكط

للاًنراك.أنداداَيكونوانًا

؟أخرىمرةحربفيالدخولروسيانيةىِفهل

روسياإن:بالإيجابالسؤالهذاعلىأجيبأنعلىتساعدانىومشاهداتيمعلوماتيإن

تشتدأخذتالئالروسيةالدعايةوكذلكلجيشها،العسكريةالخططفوضع،الحربتريد

النية.هذهإلىتشيرالرومجماهيربين

نأالمستحيلمنولكنالعثمالْية،الدولةمعرابطةأوروبانيالتركيةالمناطقأقلبوسنةإن

سبيلفيشوقبكلبأنفسهمللتضحيةواستعدادهمالدينيةعقيدتهمةوَهلفيمثلهمأناسأ"-

(1".11الدين

نابليونإلىالفرنسىالسفيربعثهالذفىالشاملالسياسيالتقريرمنتمقتعما%هذه

الدولةنيالأوضاعمنكثيرعنقيمةمعلوماتالقارئأعطتأفاشكولا،بونابرت

.الفترةتلكفيالعنَمانسِة

هي:التقريرهذاقراءةمنالفارئثاخرجأنيستطيعالىوالخلاصة

قيمنتهزةالعثمانيةالدولةالتهامتريدكانتعامهَالأوروبيةوالدولخاصةروسياإن-1

السكاني.ئركيبهاوطبيعةضعفهاذلك

،أكلتنييعيمشونكانراالمسيحيينالرعايافإننذاك1الشائعةالدعاياتجميعبخلاف-2

عادلة.معاملةلِلقونوكانوا

وماالدئالعاملكانأدوارهاأضعففىحئالعثمانيةالدولةساندعاملاهمإن-3

ادتيالخططأننرىف!ننالذلكالجهاد،عاطفةكلتالمسلمالشعبقلبني!ججهكان

هذاهدمتستهدفماأولفد!تستكانتالعثمانيةالدولةعلىللإجهازئوضعكانت

جذوته.إحادبغيةاطسلمين،ييناطذهبيةالفرقةببثوئصفيتهالعاعل

.Sultan.4bdulhatnidveKorniteciler, N.N. *1' epedelenoglu, s.83-1O6اI)
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واطتملقونالمنافقوناستطاعالزمنفبمرورالاصالأح.طريقفيالاستمراريستطعلمولكنه

تزخركانتالتيالمشاكلعظمولعلواللهو.والترفالبذخحياةإلىجرهبه،اًحاطواالذين

حياةإلىفانصرفوالقنوطاليأسفيأوقعهحلها،وصعوبةوكثرتها،الإمبراطوريةبها

(1)!المتعة

لمدينةالسمئالاتتصادفىالوضعتصررباشا"ا"جودتمذكراتمنالآتيةالسطورولعل

العزفى:عبدالسلطانحكممنالأولىالسنواتفيإسطبول

الأيامأحدوفيالوتت،مرورمعَإسوويزدادجداً،سىءماقيوضعنيالخزينة"كان!

الورقيةبالنقودترلثنمالًةقيمتهالذفىالذهبكان(2)إسطنبولإلىباشا""فواديصلنًاوقبل

قرلق،الثلالالْةتجاوزتالتالياليوموفيقرش،بثلالائةوأصبحطفردَهلالقائمهَ"اا"بالمسماة

شيشاَ،تساوكطلاالماليةالأوراقهذهأصبحتحئقرشأربعمالًةإلىالقيمةوصل!ٍناماثم

الأوراقهذهسوىال!ثعبأيديفييكنلمبينمايقبلها،لارالقصابوالخبازالبقالوأصبح

وألثلاثةالخبزبهاشترواالنعَديملكونكانواوالذفىجياعاَ،الكثيرونبقىفقدلذلك،المالية

.السوقفيالآخرونيجدهلموالخبزنفدفقدلذا،أيامعسة

بعضوظهرت،كبرةبكعةاشتروهالذفىأيديمنبالقوةالخبزأخذالبعضحاولوقد

السلاحلحملالكئيريندعاالذيالآمرالطرلهَات،نيالخبزنهببسببالفوضىأمارات

(3".ا"الجميععلىالح!ةواستول!،الرهبةمنجوإسطبولعلىواستولىوالعتاد،

يقدمونالصرافونفكانتسديدها،يتأخرالصرافينمنَةذوخْاملاالقروضوكاشه

بديخةتوةذاولكرنهصنأ!خرأإليهيقلنَم!!كلمفعلدأإذلوزراء"،"عفكلعادةالتدنَمأولالؤيزعبداللعلانكان(\"

كارغفبهولكن.أياملعدةالمرضفرلق9لوزىلملازمةتكفىكانتفهواحدةصفعةن!فتزأ-ضعارعاَكان-إذحارلهْة

بالوعولاللطافيةاطداكاتبدأذلكوعدفعيه،دلىيخدما!لمة،طيقهيلوءحعالمفعةمندقائق!دو!تلاخىيكن

الفرلة!!علىالمستلقرالرزيرييت!،ا

طريفة،ة!رطإلىأخكلافاقدوا،القريةالنطانيةالصفطتهذهمنللخلاصةق!رطفيالهمولةورحالالقصررحالفكروقد

فيمهمكوهوالنذاءوقتفاختاروا!فرر!علىذراعهغريكمعهيتطيكللاوخعنوهو؟صضالخبر"خبارهالفياموهي

كافيةوخععهااليدنرَلضلاللأرمةالفترةفتكونةه!ديليغكلوالصابونالىءطل!ويصرخثاترأمرمفكانييدور،ل!ا

.(31صالصابقاللمدر!الصفعةمنافيعاحصفيتخلصياحهلسكون

مخه.لاقلامإ!رلإلىطريقهفي:كانأعغلم:عدراعينعدماإلامفيياشاداًرفكان(!"

Haluk.لها Y. $ ehsuvarog,13!ك،زي( Sultan
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العزيزعبدالسلطانعهد

الئانيا"،ا-محموداالسلطانوابنعئمان،(لمنوالئلاثونالئالهنماالسلطاذهوالعزيزعبد

.ام861هـ/2771عامالسل.ممرضالمجيدعبدالسلطانأخيهوفاةبعدالعرلث!اعتلى

التركلللمفكرالسطورهذهننقلالمجيدعبدالسلطانعهدعنمختصرةفكرةولإعطاء

فاضل:نجيبالأستاذالكبير

محتلكجيشكانالذىالانكشاركماالجيشتصفيةعلىطويلزمنمضىقدت!ي"لم

والمادية.المعنويةالناحيةمنوقوفىصحيحجيشمكانهبعدنشاًتديكنأولكنلبنده،

المستقبل.فىسدادهاكيفيةفيالتفكيردونا!وروبيةالدولمنالقروضأولبدأتثم

عقدةبدأتكماالإمبراطوريةأرجاءكلمنتُسمعوالانهيارالتفككأصواتوبدأت

المالي.للتضخمنتيجةالاقتصاديةوالأزمات،"الكبرىا"الدولمنانخوف

مصلحأوفكرىزعيممنترونأربعةأوثلانةطوالالعثمانيةالامبراطورية5لخلو

والمقلدتبالغربالمنبهرفىالسطحيينللدبلوماسيينالمجالتركفقد،وأصيلكبيراجتماعى

.العامالشللوسريانالإرادةوذبول،العقلوضمور،الروحفعَدانالنتيجةوكانت...له

الرجلروسيا:قيصرمنوالتسميةالتشخيصجاءماوسرعان،للمرضصورةهذهكانت

(9)110يضلمرا

ضعيفاَشخصاَكانلأنهلهثعبه،قِبلمنمحبوباَشخصاَالمجيدعبدالسلطانيكنلم

الادارةوسوءبالفوضىعهدهتميزوتد.المسكراتإلىجانحاَالشهواتفيومنغمساَ

بدلالقائمةا"11باسمالورقيةالنقردمرة--لأولعهدهنيوطبعتالكبر،الماليوبالإسراف

قواميشبهالذيبقوامهالعزيزعبدالعهدولييرىعندماكانالشعبولكنالذهى،النقد

ليهٍايخيلالبسفورشواطئغلىيتسابقوْاإسطنبولأزقةفيجوادهممتطياًيمروهوالمصارعين

المنقذ.)2(البطلهوسيكونأنه

إنقاذحكمهمنالأولىالسنواتفيفعلاَحاولالسلطةالعزيزعبدالسلطانتولىوعندما

اع!فاء.بوزراءنفسهواًحاطللإصلاحجهودهوبذل،الخانقةالماليةالضائقةمنبلاده

.25.Ulu Hakan, N.F. Kisak" firek, Kisakurek, Taker Yayinlan, Istanbul 1970, s(،)

.27.5.isakdrekُط.kan. N. F4غ/ Haى/!)
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هذهمنأنموذجاَوإليكم.بأموالهممطالبينالعريضةتلووالعريضة،الشكوىتلوالشكوى

التركية:الوزراءرلًاسةأرشيفمننقدمهاالعرائض

لسلطانكمقولرا،المساكينالأطفالهؤلاءعالةٍانستطيعفكيف،الأبوابعلىالأعياد"إن

(1)011النقودلنايعطىأنالنقود...لنايعطىأنالنقود..لنايعطيوأنمصاريفهمنيقللأن

عهدفيالتركيهَالديونإن:نقولالعثمانيةللدولةالماليالوضععنواضحةفكرةولإعطاء

يأتي:كماكانتالمجيدا"عبدالسلطانعهدمنمنهاقسمانتقلطخ!او11العزيزعبدالسلطان

ذهبيةليره000926070َ":الخارجيةالديون

ذهبيةليرة430630680،:الداخليةالديون

ذهبيةليرة1380969،.630:المجموع

الدقإنأى.ذهبيةليرة58024705.دمقدارهافوائدالديونهذهضمنوكان

فقط.ذهبيةلرة8،،372201ءكانالمستلمالأصلي

ليلغالمجموعن!فذهبمِة،ليرةملايين9.ممقدارمنتظمةغيردروناَالدقهذامجموعإلىأضفناف!ذا

إسترلئ.)2(جنيهمليارعلىقليلاَقيدماوهومليوناَأء.

ألقاباَيستحدثالعزيزعبدالسلطانأننرىالسعئالشكلبهذاتسيرالأموركانتوبينما

متمايز..اغ.،ميرانميرى،عُلا،بكلربكى،وزير،منها:دولتهوأركانلوزررائهجديدة

إلى:"الجلالةصاحبب"ياالسلطانخطابمنلمدأ،بَعللكلخاصخطابوهناك

صاحبا!":إلى،"العطفصاحبا"يا:إلى،"الفضلصاحبايا1:إلى،"العزةصاحبايا1

(3)ااالغيرةصاحب"يا:وهىدرجةأدنإلى،"االسعادة

وأن،الاصلاحاتمنلمْيخلالعزنرعبدالسلطانعهدأننذكرأنالإنصافمنولكن

يأتي:مامنهانذكر.الإصلاحاتهذهفيصرفالديونهذهمنكبيراَقسماَ

الجش01

ألف50توامهنظامياَجيشاَالمجيدعبدالسلطانعهدمنالعزيزعبدالسلطانورث

هـ.2791سةالخاصةالخزانةأوراَ!،ايريههَالوزاردرداتأرف!(؟"

Ulu)2.ظعاححلطة!اs.مه. Hakan, N. F)

.33.3( Ulu Hakan, N.F. K?sakOre, s)
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جندىألف18.إلىارتفعتدالجيشهذاتعدادكانالسلطةعنثخيَوعندما،جندى

كاملة.اًصبحتتجهيزاتهأنكما

البحريةالقوة02

الدولةإنحئ،الحربيةالسفنشراءنيكانتالدولةأموالفيهاصرفتجهةاهمإن

الحمولةمجموعناحيةمنبريطانيا-بعد-الدولبينالثانيةالمرتبةتشغلأصبحتالعشانية

البحرية.

لصنعةدِمجترسانةأسسبل،الخارجمنالسفنبشراءالعزيزعبدالسلطانيكمفولم

البواخرعددناحيةمنالبحريةالقوةنيالسريعالتقدمأنغيرإسطبول.خليجفيالسفن

لقلةوذلكاستعمالها،وإجادةالبواخرهذهإدارةناحيةمنالتقدمنفسيرافقهلماطربية،

خلعبعدروسيامعنشبتالىالحربأنإلأالخبراءبعضجلبالسلطانأنومعالخبراء،

دكطتوًأنتستطعلمإذ،البحريةالقوةهذهاستعمالنياللرايةقلةأثبنتالعزنرعبدالسلطان

.الحربتلكنيفعالدورأى

الحديديةالسكك03

منها:نذكرالعزيز،عبدالسلطانعهدفيمرةلأولتركياإلىالحديديةالسككدخلت

كم832بطولأدرنة-إسطبول

كم051بطولأدرنة-غاج2دره

كم342لو!ببلوفنة-نةأدر

كم501لبطونبولويا-فةنوتر

كم263لبطوفيحةتروا-نيكسلا

كم501لبطوحمجة-زميرإ

كم3لبطوجهبو-لودابر

كم2بطولسيديكوي-أصرغازى

1875.سنراتحمسنيأنجزتاليالسككهذهأطوالومجعوع -1 AV0130بلغم

كم.

34

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الامبراطوريةأنحاءمختلففيوالإعمارالبناءحركة.4

فيوالشركاتالصناعيةوالمدارسوالموانئوالطرقوالمستشفياتالمدارسبنيتفقد

المحلية.الصناعاتلحمايةمرةلأولالجمركرسومووضعت،الامبراطوريةأنحاءمختلف

لرتها،؟تتالدانوب""االطونةولايةنيوالتعميرالاصلاححركةنًانذكرذلكعلىوكصثال

(1).طقفسنواتحمسخلالأضعافأربعةالولايةهذهإيراداتتضاعفتإذ

التيالثوراتننسىلاأنعليناكبيرةنفقاتتتطلبكانتوالئأعلاهالنقاطإلىإضافة

باهظةمصاريفالدولةتكلفكانتوالتيالامبراطوريةمنكثيرةأرجاءنيتحدثكانت

لإعادها.إليهاالجيولقسوقعند

الدولةخزينةكانتالىالماليةالضائعَةنيالأسبابأهمعلمناتعَدم،ماكلعلمناذاٍا

.الدوامعلىمنهاتشكوالعثعانية

بالأصحأوالتقرير،هناندرجالفترةتلكاًوضاعمنمهمةبحوانبالقارئيحمِطولكي

سنةفرنسانيا"نيس"بلدةفطأجلهبدنوأحسعندماباشا)3(فؤادكمبهاالىالأضرةالوصية

شؤونإصلاحنيومقترحاتهأفكارهفيهاملخصاَالعزيزعبدالسلطانإلىوأرسلهام1868

العثمانمِهَ:الدولة

االسلطانامولاى1

وظيفةفىةالباقيالمدةهنواًحصرأنوأريدأقل،وربماقلالل...أيامسوىعمرىمنليقلم

.الأخيرةوأفكارىرائي1جلالتكمأمامعرضفاً،ومقدسةكبيرة

لذلدًالأسطر،هذهلىٍاالجلالةصاحبينظرعندماالدنياهذهعنرحلتقدأكونربما

القبورمنالمنبعثةالأصواتلأنكلاميعلىالاعتماد-المرةهذهالأقل-نييستطعنهفاٍ

.الدوامعلىلإخلاصالحقتقول

االسلطانمولاي

.33.ehsuvaroglu, s$.*!ل!omiteciler, N. N. Tepedelenoglu, s.307-311 iSultanAziz, Halءكاv3،مل"ءململى.!لاهلم4ى"ا،-ىل("

وزيرومعصالوزراء،رفشيًاالأعغدم،الددركعئ!العزفىعبدا!لطانعهدنمهمةماصبداقافرادفغل"!"

رحية.نا
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تستطعولكىومجيد،مشرفهومابقدربالأخطارمحاطإليكاللةأودعهالذيالمقامإن

بوضععلماًأحيطكأنعلىواجباَكان،قيامخيرعاتقكعلىأخذقااليئبالوظيفةالقيام

للغايهَ.مؤلم

خطر.فيعثمانلTدولهَإن

إلىالدولةدفعَوهذاتحن،وتخففنا،مذهلةبصورةأعداؤناتقدمأجدادناأخطاءفبسبب

.الأزماتهاويهَ

حالاَعلاقتكتقطعأنيجبامولاياِل،الهاويةهْدهمنللخلاصفقطواحدحلهناك

منبعضأإن.للدولةجديدةقوةلاعطاءالأوانن1لقد،الدولةلادارةم!َملاالأسلوبمع

منبأنقناعكم-ٍا-وسيحاولونسيمَولونزعصهم"حدعلىالوطنيينا"أوبأنفسهمالمغترين

القدرممة.بالوسائلتوقاسابقإلىالعثمانيةالدولةإرجاعالممكن

خطأامنأعظمهوما...امولايياخيالهذا

الوسائلأنشكفلا،القدمالوضعداملويًااْجدادنا،أيامكانواكماجيرانناكانلو

-معاليومأوروباولكنسيدنا،لأوامراًوروباجيعإخضاععلىقادرةكانتالقدرممة

وراءهم.وخلفوناالأمامإلىتقدموافقدسنة،مائئقبلماأوروباليست-الأسف

المعارفمنكنيراَاليومتملكالعثمانيةفالدولةسابقاَ،كناكمالسناأيضاَأنناشكولا

الدرجهَهذهتكفىلاسابقاَ-قلت-كماولكن،العظاماًجدادناأياممعروفةتكنلمالىَ

فيه.نعيشالذيالعصروبينبينناشاسعةمسافةهناكتزالفلا،المعرفةمن

أجدادناعلىنتفوقلاأنيجبأوروباقارةفيالبقاءالعئمانيةالدولةتستطيعولكى

لا:أتولوضوحأكثرأكونولكى.عليهمالتفوقبلجيراننا،قوةبلوغيجبإنمافحسب

وتدرةكإنكلترة،ماليةلَلرةلهاأصبحتذاٍاإلآالسلامةإلىالوصولالعثمانيةالدولةتستطيع

كروسيا.عسكريةوقدرةكفرنساوفنيةعلمية

مندولةأيةعلىللثفوقاللازمةالشروطجميععلىحائزةسيد!يحكمهااليالممالكإن

الأجهزةجميعتجديديجصالشروطفذهمنالاستفادةنشطيعلكىولكنأوروبا،دول

كانتالئالعَدرممهَوالقوانينالأسالمِبمنمجصوعةفهناك،العدالةوأجهزةوالإداريةالم!ياسية
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شك.بلاضارةاليومولكنهاةدًلافدونفقطليستفهيالاَنأما،الماضىفيفائدةذات

فلاومسيحى،مسلمبينالدنيانييفرقلاوالعلمدائمأ،العلمفتتدالاسلامىالدفىإن

اختراعه.مكانعنالنظربصرفالانسانلبئمفيدشىءأيوتبئقبولمنبد

المنورةالمدينةفيمخترعاَالشىءهذاكانإذاعمابالسوالمطلقاَأحداَلم-يأمرالإسلامإن

تكونلاالمَديمةالأساليببتغييرهادولئناأنلبيانهوالموضوعهذاعرضإنباريم!.فيمْا

الدين.ضدمتصرفة

العثمانية:للدولةالخارجيةالعلاقاتعنقليلاَأتكلمأنأريدوالاَن

بعضتأمينإلىمضطرونفنحنلذاتوتنا،لقلةأعدائناأماموحدنانقفأننستطيعلاإننا

الأجنبية.الدولمعنا.منوالمتحالفينالأصدقاء

كنيأوروبادولإن؟نتحالفدولةأيةمعولكن،الأولالشرطهوهذانعم،...التحالف

أننابحيثمعيناًوضعأضدنااتخذتالدولهذهولكنالآخر،البعضمعبعضهادائمتنافس

هذامثليصرفوالمأجدادناإنحقوقنا.منضًيلحقعلىللمحافظةهائلاًجهداَنصرف

الصعوبة.هذهمثليتحملوالمو،والممالكالأراضىفمحواعندماالجهد

كقوانينها(1)متينةوصداقتهاالدولةهذهفسياسةحلفائنا،منالأولالصففيإنكلترةتعذ

أهميةمنالتقليليمكنلاكماتناسيها،يمكنلالناالسابقةمساعدقاٍناواْنظعتها،

المستقبل.فيلناتقدرممهايمكنإليئالمساعدات

هذه،متينةطباعذيلشعبدولةهيالدنياأرجاءنيقدرتها1ثارنرىالئإنكلترةإن

فإنتركنا،الأخرىالدولأرادتذاواٍمعنا،للتحالفالأخركطالدولمعستتسابقالدولة

بأنأعتقدفإنئرأيهليديأنمثلىفقيرلعبدكانوإذايتركنا،نَمخر1ستكودننكلترةٍا

.وأصوبلنانكلترةٍاصداتةتركمنأهونولاياتناببعضالتضحية

لافرنسالمحالفةأهميةإعطائيإنأيضأ،جانبهامراعاةالمصلحةتستلزمدولةفهىفرنسااما

منلخشيىولكئ،كبيرةبدرجةلناحليفةوتكونتساعدنا،أنمنهامل2كونيإلىيرجع

ذية.موًضربةوقتأيفىلناتوحهأناحتمال

الاعصاد.هذاخطاْلأيامأئنت"!)
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حئالحسنةالجوانبيحبلشعبدولةوهى،الفروسيةأخلاقتستحسنالدولةهذهإن

ملاثمطريقباتخاذيكونالشعبهذامثلمعالتحالفلدوامالطريقإنالأعداء،عند

الأملوتطعتحالنامنفرنسايئستفإذا،المدنيةمضمارنيبالتقدموكذلك،إليهبالنسبة

الفقرئ.عمودناإلىضربتهاوستوجهأعدائناقائمةرأسإلىستتحولفإنهامنا،

ولكن،القرمحربفيتشتركلمأنهاصحيح،كثيرةمشاكلهاولكن،قويةالنمسادولةإن

توجسنظرةالشمالنيالأكبرا")1("البلاءلىٍاَامًلادتنظريجعلهاالألمانيالاتحادمنإخراجها

اتبعتفطالمالذا،العثمانيةالدولةعلىكخطورقاالنمساعلىخطرةروسيالأن،وخوف

العئمانية.للدولةطبيعيهَحليفةتكونالنمسافإنذكاصاواستعملت،رصينةسياسة11"فشا

الولاياتفيوالقلاقلالاضطراباتيئير(2)ماعمالًةمنذيزلنمالذيالأكبرالبلاءإن

هذافيالغربيةالدولوباشتراكالنمسامعالحريبالاتفاقإلأيزوللاالبلاءهذا..الشرقية

.الاتفاق

أملنيمستغرلهَةوهي،الشرقيةةلأب!ملابمهتمةغيرالآنحئتزاللافهيبروسياأما

المسألةفإناًلمانيااتحدتإذاولكنبنا،للتضحيةالأملمذاأجلمنومستعدةألمانيا،توحيد

الدولاهتماممنأقلالشرتيةبالمسألةحينئذاهتمامهايكونلنإذ،الظنأغلبعلىستتغير

.الأخرىالغربية

وزءأناكنتولو،الشرقنحوالتوسعأملعنالتخلىلَستطعلااللولةفهذهروسياأما

إسطبرل.علىأستوليلكىلمالعالحارب!روسياخارجية

-تقرلياَ-معنايفعلواأن!يدونفهمعل!نا،روسيامجوممننستغربأونتعجبأنلناليس

روسياأمامحقوقناأنفسناْوعنعنندافعأننشطعلاونحن"ابيزنطة"قياصرةمعنحنفعلناهما

قوةهوروسياأمامنحتاجهالذيالشىءلأنمنا،وغفلةسذاحةيكونهذاإن،الحججبتق!م

رادعة.

القوةإلىمجاجةنحننملكها.الىالمنهكةالقدىممة"اتلك"القوةبالطبعليستالقوةهذهإن

تتقدمروسياودولةأوروبا.لآممعصرناءا!لعوفرهاوالىأمامهاالوقوفيمكنلاالى

الفبصرية.روسبابفعد(1)

1سنةندأ!ثمانيةةِلالدنيالفقب!ئارةبدأتروياأنىىلهاخافليادأنهذاومعئ.م1866فةلهتقر!هذامحب(2" v17م.
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الانشاءطورفيالكائنةالجديدهَالحديدوالسكك(9)،بطرسالقيصرعصرمنذمذهلبشكل

الحالية.قوثاأضعافعشرةالدولةهذهقوةمنتضاعفسوف

ذإروسيا،اعتداعاتعلىتلريجيأالأوروبيةالآممتعؤدهوخادمكميخيفمااكثرإن

منشديدةحيرةنيخادمكمأنوالحقيقة.طبيعىشيءوكأنهاالاعتداءاتهذهترىأصبحت

نجاحكثراَأتلقىوقد.الوسطىسيا1نيبدأتهاادحطالقوميةروسيابسياسةإنكلترةاهتمامعدم

نيالآنأصبحتالأناضولفيحدودنالأن)القوقاز(،قفقاسيافيالثورةعلىالقضاءنيروسيا

البريةقوتنالتقويةوفاراَليلاَفيهنسىأنيجبالذيالوتتحانفقدولذلككبيرخطر

والبحريهَ.

االسلطانمولاي

كلفيلنجدتناناحلفاوًثمُهَيأنفيهالمشكوكمنإنإذ،واحدةلحظةنضئعلاأنيجب

مئلاَيتفاتمفقدأوروبا،فيالتوازنتغيرنئيجةلمالعاوجهيتغرفقدإنذارسابقويدون(2)،ن1

(3).بسماركأمر

روسياإنالأفراد.منأكثرتخطئالدولبأنأتولأنأستطعبلكالآفراد،تخطئالدولإن

بأفضلتجهزهمالبرابرةمنمليونمائةرأسعلىهي،الدوليننالنظمأقسياليومتمثلالئ

وولاياتإماراتأسماءأمامهاتجرفخطوةكلفىوهي،الحضارةاكتشفتهاالىالأسلحة

فتهز،السلافيةالوحدةإقامةإلىتدعوخر1جانج!منوميفرنسا،مساحةمنكبرمساحاقا

ودولالآخرت".أراضىنيأطمعلا"إنئ:تقولماكئيراَف!كامذاومعأوروبا،مستقبلبذلك

السلطانمولايإنئ...الاطلاقعلىمفهوميخرشىءوهوبالآمر،اكمراثهاعدمتظهرأوروبا

الوضع.هذافهمأستطيعلابأنئأعترف

أبداَتنقطعلاوالشغبالفقإن،ايراندولةالبالإلىتأتيأنبدلاروسياأذكروفدما

ا!ر.rطراول)!(يكل

يققدوهوروجافد9لعثمانية9لدولةحانبالىواطالياو)نكلترةفرنافبهاافركتقى9لقرمحربفىياخافرادثو(2)

الدولةبمتجث9878فةةجورل-ةيكريالحربفيحدءعدقوقدالمتقلفيتجكررلاقدفل!خلاهذاثلنْال

روجا.أمموحدهاالعثمانت

أحاَ.هناحد!مدق(+

39http://www.al-maktabeh.com



ومساعدةصديقةالشديدالشيعىالتعصبفيانغمستاليئإراندولةإن.المملكةهذهفي

لقيصر،صديقاَالشاهوأصبح-معلومهو-كماروسياسايرتقدفهى،الدوامعلىلأعدائنا

دونحال!الئهيحينذاكالغربيهَالدولدبلوماسيةاتخذقااليئالاحتياطيةالتدابيروكان!

تحصَالاَندخلتفدفإيراناليومتغيرتدالوضعهذاولكنالحد،هذامنأبعدإلىذهاها

الروسية.الدبدوماسيةإمرة

منتملكمابقدرالقوةمنتملكلا-الئإىانفإن،قويةالعثمانيةالدولةأصبحتكلماولكن

خذستاًنا!ٍافإنروسياوبينبينناالعلالهَا!تفسدتإذااًنهغيراًمامنا،مشكلةلَشكللاالغرور-

ضعيفة.كانتمهماالأعداءمعمكانها

ومملكةوحشى،حكمتحتومحطمةمظلومهَلجماهيرمملكةالحمد--وللَةإيرانإن

منفإنلذلك،السنةأهلمن.ممسلعينمحاطةوهي،السلطةعلىدوماَمتنازعينلإقطاعيين

ولكنلهذا.تكفىالعئمانيةللدولةوالمعنو!ةالماديةالقوةوإن،الأدبحدودنيبقاءهاالممكن

خادمكمسوكطيعلمهالاإيرانجهةمن؟سيافي.ممصالحناتتعلقمتشابكةومسائلأمورهناك

لسيدنا.ررضحهاأنيستطيعوهو(*)،اشابعلى

أداةلَكونقدولكنهاشيئاَتعىلاوحدهااليوناندولةأنصحيح..اليونانننسىولا

الذليلة-الدولةهذهسجلواعندماالأوروبمِننءارعَشلاوالأدباءإن،عدوةدولةيدفىإزعاج

قبلنجمهأفلالذيالشعبيحيرنأفميعتقدونكانواالدولمجموعةفيلها-كيانلاالى

منبعاَاًيقظواوا"أرسطوا"-ْ"اهوصروس"مملكةمجدإحياءنيةفي-وهمولكنهمسنة،ألفى

.للعصاباتمجالاوأوجدواللفتنة

نأإلأ،وبصيرةكرايةذويالروممنموظفينعلىالعثورتستطعتدالعثمانيةالدولةأنومع

زمنمرفقد،للغايةطبيعىثيءوهذاأعماتهم،ونيجبلتهمنيمغروسةللعثمانيينالعداوة

هذا.ممرورفقدوالقد،للرومالحاليالوضعولننالقدماءاليونانيينومجدسطوةأيامبينطويل

بذلكهذامعاحتفظواولكنهم،هاويةأسوأنيوتربوياَخُلقياَوسقطواالقدرممةقيمهمالزمن

هذاوسيدوم"بيزنطة"الشرقيةالامبراطوريةإنشاءب!عادةيحلمونوهم،م!قلاالجنونيالغرور

عندهم.زمناَالجميلالحلم
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والمنحطين،بأنفسهمنِلر!غملاالقوملهؤلاءالعدائيةالمحاولاتعنايمنعالذيالشىءهوما

؟الإهاناتأنواعلكلوالمستحقينخُلقياَ،هذامع

يومايكرهوفمالشرقفيالشعبجماهيرجعلوافالروم...المغرورةوتصرفاقماًنانيتهمإنه

بكلىنمنعأنعليناوجبأعيننا،نصبالحقيقةهذهوضعنافإذاذرعاَ،لهمويضيقونيومبعد

البلغاريين.سيمالاالمسمحيينرعاياناجانبمنللروممحبةحصولهابَمناودقة

أخذبشرطولكنبسرعهَ،"اليونانيةا"الروميةالكنيسةأسرمنالبلغاريينتخليصمحب

الكنيسةعنانفصالهمعندالبابوىالمقاممعوًاالروسيةالبطريرقيةمعارتباطهملمنعالتدابير

صحيحاَ.َا!يشيكونبلغاريةكنيسةتكوقإن،الرومانية

!يععلىلَعلوأنهىالضمانيةالدولةتبلمنتُئبعنْايجبداخلبةسياسةاْصجٍنا

(؟)اا.غا..اهنيبحكماَتكونوأنالدينيةالمنازعات

هذامنهانكتفىولكن،طويلةالسياسيهَ-الرصيةبالأصح-أوالسياسيالتقريروهذا

فيالدوليةالأوضاعوعنالعشانيةالدولةوضععنواضحةفكرةالقارئيعطىلأنهالقدر،

الفترهَ.تك

عندماجيداَتلخيصاَنذاك2العثمانيةالدولةوضعالعقادمحمودعباسالأسشاذويلخص

:يقول

هذهتعنيهااليالدولولكنالعئمانية،الدولةمحوعلىقائمةالشرقيهَالمسألة"وكانت

،الأناةأوالعجلةفيكذلكاتفاقعلىتكنولمالتنفيذ،طريقةنياتفاقعلىتكنلمالمسألة

الدولةحميتكما"المريضا"الرجلتركةمنمنهاكلنصيبفطبينهااتفاقعلىتكنولم

الحين.ذلكفيالعشمانية

ونرنسا،والدردنيلالبسفورومضايقالقسطنطنيةلتحتلالتقسيمت!عجلكانتفروسيا

ولا،المقدسوبيتوسوريةبلبنانتكتفىكانتلآفا،والأناةالعجلةبينتتوسطكانت

لاjالهند،طريقإلىتطمحكانتوإنكلترةرأسها،منالعثمانيةالدولةتقويضعلىتحرص

بلادوبينبينهاوالحسلولةروسياصدعلىلهالتستعينفرنساتساعدأنالضرورةعندتأبى

.66-75.delenoglu, s7ء!صهل.SultanAbdi1lhamid veKomiteciler, N.N(!)
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بالديارالمسيحيبنلجميعالرعايةصفةلهاتتخذأنمنهاكلوحاولت.الأبيضالبحر

الصفة،هذهالعثمانيالسلطانصتاعترافعلىحصلتاقدوفرنساروسياوكانتالشرتية،

l:نيإنكلترةفحاولتاللانينية،الكنيسةلرعايةوالأخركط:،الاغريقيةالكنيسةلرعايةولاهما

ولكن،ةيحِمسملاللديانةالحارسلقبالتاجإلىتضيفأنعشرالتاسعالقرنأواخر

الانكليزيةالكنيسةأتباعلآنالصفةهذهلهايعترفوالمالأدقالشرقنيأنفسهمالمسيحيين

الشرقيين.بينقليلينجد!مئذكانوا

سلاحتستخدمكانتلأفاالعثمانيةالدولةإقلاقنيصعوبةالدولهذهتجدولم

الحركاتعصرعشرالتاسعالقرنوكانتشاء.وكمفماتشاءحينالآجنبيةالامتيازات

فيلهاالمطاوعينتجدأنالدولعلىالعس!ررمنيكنفلم،والمشرقالمغرببلادنيالرطنيهَ

يطبونمسلمونومنهم،المسيحيينوغرالمسيحيينمنسواء،التركيالحكمعلىثورتها

التركية.الإدارةعلىينقمونأوالاستقلال

المكانفىالمذابحخلقعنشَورعلمالجهنصِةالسياسةأنبالنظرالجديرالأمرولكن

علىلملإسكندريةومذابحلبنانومذابحأرمشِيةمذابحفحدثت،المطلوبةالآونةونيالمطلوب

شهور،أوبسنواتذلكتبلترسمالئالخططإحدكطلتنفيذلازمةكانتكلماالتقديرهذا

نيالمذابحأما،الكبرىالدولجانبمنالتدخلإلىتدعوالىهىالمذابحهذهوكانت

التهديدأوالتدخلعنفضلأالاحتجاج.ممجردأحدلهايعرضفلمالبلقاننيأوروسيا

(11011بالاحئلال

.ةئ!دحلالكتبكار،د3-51صالأولىالطبعه4َضصتقبلهحفر.العركن:القرننيالاسلامالعقاد،محمودعباس"1)
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"تورك"جونالفتاةتركياجمعية

تمهعد

ىِفالأوروبيةوالدولروسياأطماعتزايدوأمام،الضعفنحوالامبراطوريةسرأمام

الدولةإنقاذنستطعا"كيف:العثمانيينمنكثيريتساءلأنالطيعىمنكانفقدأراضيها،

.11؟العثمانية

الدولةمنهاتشكوالئالأساسيةالعلةا"ماهو:خر1بسوالالحقيقةفييرتبطالسوالوهذا

.العشانية؟،\

طريقةمعرفةأوالدواء،وصفيمكنكيفالأساسية-العلل-أوالعلةمعرفةفبدون

؟"المريضالرجل11علاجيمكنوكيفالانحلالطريقفيالسائرةالامبراطوريةهذهعلاج

(1).الفتاةتركياجمعيةمنالالسليهذاعلىالجوابجاءماسرعان

.الأعماقإلىينفذلاسطحيأ...كانالجوابولكن

يقيدالذك!ماالدستورعلانٍاوفي،السلطانشخصتبديلنييتلخصعندهمالعلاجكاذ

الشعب.ينتخبهبرلمانأماممسوولينالوزراءويجعلالسلطانصلاحياتمن

والععيقةالمعقدةلكاصَنملاأمامالفتاةتركياجمعيةقِبلمنالمقذَمالعلاجهوهذاكان

العثعانية.للدولة

منالتا!دودونعناءدونالفرنسيةالثورةأدبمنومنقولةجاهزةَووصفةسهل،علاج

العثمانية.للدولةكفايتهاأوملاءمتهاأوصلاحيتها

النقصوبمركبلةبالض!الشعورومن،والروحيالفكريالانحطاطمنالفترةتلكوفي

النظرةأو،للمشاكلالعميقالأصيلبالتحليلأحديألهقأنالمنتظرمنيكنلم،الغربماْمأ

بالآمور.المحيطةالواسعة

فيريباولاا(1):الفتاةتركياأعضاءعنيتكلموهورامزور.أأرنستالدكتوريقول

ماتكوينهمأساسفطيكنلملأنهنظراَله؟ينعرضونأصبحوامماالكثيريفهموالمأنهم

نرعة.تفاعلفىندخللالكيالقاة،تركباحميةقيالصضفىالجمعياتشهل(1)
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غيرالتركيةفيعنهايعبرونصاروااليئالأفكارمنالكثيركانولذلك،لذلكيعدهم

أنهمهوالمهمولكنيستوعبوها.لماستعملوهاالتياللغويةالمفرداتوحئبلجيداَ،مهضومة

البرلمان".1"وو"االدستور"الوطن""امثلكلماتيستعملونبدؤوا

تحتاجالعثعانيةالإمبراطوريةكانتبعدايفهموهالممصطحاتيرددونكانوافقدإذن

أعضاءمنأحديكنلمو،وشعاراتأفكارمردديلىٍاوليس،وأصيلكبيرفكريزعيمإلى

.المطلوبالمستوىهذافيالجمعيةهذه

أهدافها؟كانتوماذا؟تشكلتومئ؟الجمعيةهذهأفرادهمنَهولكن

باختصار..لهسنتعرضماهذا

8توركجون8الفظةترككاجمعية

بوادرالعثمانيين(2)المثقفينبعضأوساط!بدأتالمجيدعبدالسلطانحكمأواخرني

الذشهولاءصفوففيوالشكوىوالنقدالمعارضةهذهاستمرتوفدواطعارضة،التذمر

عبدالسلطانزمنفيالسريةلجمعيتهماحماَ"الفتاة"تركياأى"اتوركا"جوناسمانَحذوا

أيضاَ.العزيز

يقولفمئلاَ،الفتاةتركمِاأعضاءبينتنطميةروابطوجودينكرنَمالمورخينمنوهناك

لىٍامستندةتكنلم"الفتاةايكرَلا"بالمسماةالجصعيةإن"ابك:حسنزادهباشاساميالمررخ

الشبابمنمجموعةهناككانت(ّ)ااشناسىا1منفاعتباراَخاصتشكيلأومعينتنطم

السياسةوينتقدونيعارضونبالأحرىكانواأونذاك،1("ا"العالي"البابسياسةيعارضون

جريدةمطعةفييجتمعونكانواالشبابفهؤلاء،والمسكنةبالعجزالمتصفةللدولةانرجية

يتبادلونحيت(*)"اكمال"انامقلمَلميذهخففهاوالحطشناسى"11هاانشاًاليالأفكار""تصوير

(4)011الحكومةانتقادنيويأخذونالأفكار

على(الفتاةلَركياحمعيةغضوأوالجديدالعثمانيي1)"ك)yا"جون،صفةتطلقأخذتثم

نوعاَأنالظأهرولكنتجاهها.السياسيالمعارضموتفويقفالحكومةينتقدشخصكل

0وئررةالقماةتريها(" A04!"رامزور،.أ.آرنست.د،؟،ه.

.الفترةتلكفيعثففاْيعتبركارأخيةلغةمنقيلأحظاَأوواليهايةالقراعةيمرفكاننَمكلأدعلاحظةمع(2"

9لفديةءالحكرمةأالورراءص!جمأي"+

.47-49.ehsuvaroglu, a؟.Haluk Y،وىح؟ىحtan4لم(Suآ
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تاعامَمجالابعقدبدؤواإذ،للرضعالمعارضينالبارزينالأفرأديبنينشأبدأالتنظيممن

.الصباححئالاجتماعاتبعضيسئمروتد،سريةبصورةأخرىأماكنفيالمتتالية

عليأفندكط،)*ْ(؟كاه(*)،اشابضياء،كمالنامقالشاعر:الفتاةلَركياأعضاءأهمكان

وليوهرمهمشخصإليهمانضمثم(").اشابفاضلمصطفىالمصريوالأميرسعاوي)*(

فيقصرهكنيبهيجتمعانبعد"افيما"باشابكوضياءكمالنامقبدأإذمراد،الأميرالعهد

حاولوقدالدستور.وعنالحريةعنالحديثفيالصباححئوييقياندره"لياقوربغه

(1).مهليسئجبلمولكنهجمعيتهمإلىالحميدعبدايلأميرجربعضهم

فيهايكررونكانواالىالسريةوالاجتصاعاتالنشرمجالنيالأمربدايةفىنشاطهماقتصر

-الذيالعهدوليونصبالعزنرعبدالسلطانتبديكدونالأوضاعصلاحٍامنيأسهم

بعضباغتيالالقيام(2)اجتماعاتهمأحدفيقررواولكنهم،الحكمفي-أفكارهميشاطرهم

باشاندحلمجيءيدبركانلأنه،الخطةهذدوراءباشافاضلمصطفىالأميروكانالوزراء،

(".رصمنيللعهدولياَإرجاعهمنهلِأملكانحيثللصدارة

أفنديوحماهبكوضياءكمالنامقفاضطرهاالقيامتبلافتضحتالمحاولةهذهولكن

لهمالتحقكما،منفاهمنهربهبعدسعاويعلىهناكهموالتحقباريمى،إلىالهربإلى

وضدالسلطانضدشديدةصحفيةبحملةبدؤواباريسوفيباشا.فاضلمصطفىالأمير

القائمة.الأوضاع

..؟الغربةفيمعيشنهميؤئنكانالذىنَمو؟الصحفىنشاطهمتمويليتمكانأفىمن

معظمفييكنلملأنه،بوساطتهأدقبتعبيرأو(").فاضلمصطفىالثريالأميرمنطبعاَ

(ْ).الفتاةتركياواْعضاءالأجنبيةالدولبعضيبنوسيطاَإلأالأحوال

عبدالسلطانزارعندماتوبتهواعلانالسلطانيدتقبيلفييترددلمالآميرهذاولكن

.تريإلىعوح!رلانييترد!لمو،م1867سنةفرنساالعزيز

شظفيقاسونالغربةفيأصدقاعهوترككبير،منصبإليهأسندحيثتركياإلىرجع

.54.3,ehsuvaroglu$"،مماولا*.,SultanAziz(،)

.أفديولمط!شاننيعقدالذفىالاحتصاعوهو(2"

,56.SultanAziz, Haluk Y. Sehsuvaropju, s('،

ذهبية.ة!لنن!الممخسةتقدرصر9/1ثروةكمالت("

lhamid,.كه117. veKomiteciler, *.*. Tepedelenoglu5تر" Sultan Abd)
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خر1إثرواحداَبالرجوعاكثرهمبدأإذطويلاَ،الغربةفيأصدقاؤهيلبثولم.العيش

عنهم.السلطانعفومنمستفيدين

كماأخرىوبصيغةخر1بشكللتبدأالفتاةتركياحركةمنالآولىانجولةىه!نتهنا

بعد.فيماتفصيلهسيأتي

وتنحيتهالعزيزعبدنالسلطعلىالمؤامرة

الشظرسنصرفننافاٍلذلك،عهدهوفيالعزيزعبدالسلطانموضوعفينسهبأننريدلا

ضده،ترَبُدالىالمؤامرةعلىنظرةبإلقاءوذلك،عهدهفايةإلىلنصل،التفاصيلعن

السلطة.عنقصائهٍانيونجحت

إلىأدتلكوفاليسجداَمهمهَالعزيزعبدالسلطانضددُئرالذيالانقلابحادثةإن

الأجنبية.الدول.ممساعدةدُئرانقلاباًوللكولهاولكن،سلطانتغيير

تكتفىتعدلمالأخرىالدولإنبحيثكبيرةدرجةلىٍامريضاَكانالمريضفالرجلإذن

بلفعَط..الإمبراطوريةأرجاءنيالداخليةالفتنتدبينيوأعوافابحواسيسهابالتدخل

بكلنجحتالمحاولةهذهإنوالمذهلأيضاَ،السلاطينتغيكلمحاولةوثهلتاقًارجتزايدت

.الحرياتعنوالدفاعالظلمومحاربةالوطنيةمنستارونخت،بساطة

ومؤلف؟الانقلابوراءوقفتدولةأية

الانقلافي؟هذاقادةهمنَمو

وفرنسا.إنكلترة:هىالدول

فهم:الانقلابتادةأما

.اسَفابعونيحسين،الحربيةوزيرأىعسكر"اْرَس"-1

با"المترجما".المعروفباشارشديالرزراء"رئيسأي"ا:الأعظمالصدر-2

باشا.مدح!-3

باشا.أحمدالبحريةوزير-4

باشا.سليمانالعسكريةالمدارسوزو-5

باشا.سيفيمصطفىإسطنبولحاميةقائد-6
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أفندياللةخيرالاسلامخِمشوكذلكمرادالأميرالعهدوليوكان،الانقلابقادواهؤلاء

فتوىوضعقدالإسلاموشيخالعرلهق،علىللجلوسيتهيأالعهدولي،بالانقلابعلمعلى

الصفر.ساعةمنتظرأجيبهنيالسلطانخلع

هؤلاء؟بينمنالقائدالرأسكاننَمولكن

بعضلنلقإذن.الحركةهذهفيوالقائدالمدبرالرأسكانباشاعونيحسينأنشكلا

عرشه.عنسلطاناَأنزلالذيالباشاهذاعلىالضوء

حئالمناصبفيوترقىفيها،بطولاتوأبدىعديدةمعاركفياشتركقدالباشاهذاكان

الأعظمالصدرمن.ممكيدهَولكن،الحربيةالشؤونوزلِراىعسكر"ا"اسَررتبةإلىوصل

جميعمنهتذِخأومنصبهمنعُزلحيثم1871سنةالسلطانلغضبتعرضباشا"ا"ان!م

.11"إسبارطةبلدةإلىلفيَثم،القتالساحاتفطبحدارةنالهاالىأوحمته

لمالعامنامذكرات1بعنواننشرهاالى(1)امسصراا"لظرلالفرنسيالضابطمذكراتلن!راً

عملأولكان،أعظمصدراَباشام!نأصبح"عندما:طريفةمعلوماتففيها(2)"2الإسلامي

ونياشينه،رتبهمنصبهرمانهأمرصدارٍافهوالثانيعملهأماباشا،عولهقحسينعزلهوبهقام

السنطانمنهديةكانالذيالقصرهذااقوزتونجك"،1نيكانالذيقصرهمصادرةثم

وتم.للسكنصالحاَوجعلهلتعصرهتقريياَأموالهكلباشاعونيحسينعليهصرفوالذي

حالاَ.للسفريخرجأنيقضىالأمروكان،مرعبةعاصفةليلةمنتصففيالنفيأمرإبلاغه

والتهابلتضخممسدوداَحلعَهكانفقدجداَ،مريضأالسابقعسكر"اا!"سَركان

أطبائهإصراروبسبب.مطاطيأنبوببوساطةلهتُعطىالسائلةالأطعمةوكانت،اللوزتين

بيته.فيالليلةتلكلمقىأناستطاعفإنهالحسابنيالخطرةالاحتمالاتجميعوأخذهم

سائداَالمأتمجوكان"قوزقونجك"اإلىوأخذنيبيى،إلىرجالهأحدجاءالتاليالصباحني

ا"إن:قالهماأولكانعندهوصلتوعندما،ليكونوالأطفالالنساءكانتإذالقصر،في

فإنى،اخرىمرةالسلطةإلىأصلأنىِلتيسرفإذاالنقود،أهميةمدىغلمتىالحادثةهذه

"ا.عملهيجبماأعرف

.قرمحربنواشتركلاشاعرنيحينأعدئاءمن9خابطهذاكان"؟)

2( SouvenirsMondeMusulurnan, Charles Mismer)
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صوته.ىِفالقسوةرنةأتذكراْزاللافئفاٍالسلطانعنيتكلمكانعندماأما

علىواليأوجعلهالسلطانعنهعفاثمشهراَعشرأحدإسبارطةفيمنفاهفيالباشابقى

للبحرية.وزيرأثم11(يدنا1ولاية

.السلطانعنيعفلمالباشاولكنالباشا،عنالسلطانعفا

الخارجإلىللذهابذنأٍاطلب187ءسنةوقيمنه.بالانتقامالنهالًىقرارهائخذتدكان

له.فأذِنللعلاج

بيفإذابارسِىفيكنت18ُ!5سنة"في:الفرنسىالضابطمذكراتأيضاَلنتابعوالاَن

معوجدتهوهناك"فيشى"إفمافيهايدعونيباشاعونيحسينالق!مصديقىمنبرقيةأستلم

نابليونفيهيسكنكانالذينفسهالقصرفيفخم..قصرفياستقروقدوحاشيطَ،طبيبه

(؟).فيشىىِفاستراحتهيقضىكانعندماالثالث

إلىنحتاجولكن،جديةمسالًلحولمعكاًتحدثأن"أريد:ليقالوحدنابقيناوعندما

نًاأريدلذلك.باريسنياْقالجكأناًريدعلاجىأنهىوحالماأحد.انتباهيجلبلامكان

اًعود"ا.حينماسريةبصورةفيهأراكأنأستطيعمكاناَتهئ

الباشارجوعوبعد،متواضعةبنايةفيشقةفيبسايفيحينذاكأسكنباريسفيكنت

استمروقد.شقتيفيلزيارتيجاءواحدبيوم"1"ألبافندقفيواستقرارهباريسإلىفيشىمن

.ساعاتأربعحديثنا

الذيباشانديممحموداللدودعدوهنًابقائلاَلتركيا،الماقيالوضععنمعيحديثهبدأ

الصدرمنعسيحاول.وأنها"الكوبونات""2(دفععدمقرراًخرى،مرة.الصدارةإلىبهجيء

الخصوصهذاتفاهمقدهنًاو،الامبراطوريةبسمعةسيضرالذيالقرارهذاتطبي!منالأعظم

ضمنهم.منبالهمسامدح!بأنقائلاَوهمسالمهمهَ،الشخصياتبعضمع

"ا:السلطانفسنعزلالأمراستوجب"اوإذا

كليسكركانباشامدحتلأنذلك،كبيرةتكنلمباشا.ممدح!ثقتهفإنذلكومع

منعب.صتغلأالمنفىمىرحوعهمنذالباشالههاالئالطائلةابالخإذنتصرررا"؟"

.القروضعلىالفاندةحرالاتهي:الكريرنات(!"
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وعندما،لسانهضبطيستطيعولانفسهعلىيسيطرنًايستطعلايسكروعندما،لينة

لاالكبيرالعددهذامثلبأنلهتلتعضواَ،62ل!لغالسريةجماعتهأعضاءعددأنعرفتُ

عندماانئثم،رجاليأعرفإنئتقلقلا11لي:فقالالخطرالسرهذامثلحفظيستطيع

هناكليسفقط.الواقعالأمرمنسيستفيدونفإنهمالآخرونأما،وحديسأتحركأتحرك

له:قلت."اأخرىمرةالحربيةوزارةأخذتوإذا،بالجيشأثقوأنا-الوضععنراضِأحد

."التراجععليهيستحيلفإنهالأمرمذامثلفىالمرءيلج"اعندما

.القدرا\11:واحدةكلمةقالثمقليلأوسكت.11اللةعندذلكعِلم11:اًجاب

فيها؟ا"نفسكتقحماديئالخطورةعدئمدركاًنت"اهل:قلت

للخ!!نفسىعرضتلقد؟عسكريلشخصبالنسبهَالحياةلهَمِمة!م؟الحياةقيعةما11تاك:

حياتيفإنأخرىحربانفجرتذاواٍتركيا،أجلمنالقتالميادفئجميعفيسنةثلائينطوال

الذىالخطريستحقفإنهالهدفهذاأماقوزاقي.)1(جنديأك!منبرصاصةمعلقةْستكون

"ا.والأجانبالقصر.خدامحكمتح!البلديدىفاسداَنظاماَأقلبأنهيغامحقإن.لهأتعرض

السلطانعنيتحدثكانعندماولكنه،انفعالأوكبرياءأوفخردونيتحدتكاذ

ثنيقصرهمننفيهعندوجههيكسوكانالذيكالنفورمخيفباردبنفوريكتسيوجههكان

قو-زقونجك،،.،

واْخيراً،قرارهعنزحزحتهاستحالةالواصْحمنكانفقدله،تلتهكلامأئفيهيرثرلم

المقبل،أيلولشهرمنالأخيرالأسبوعقبلإسطنبولإلىتأتيأن"أرىلهَائلاَ:علىّاقترح

تنفيذبعدالأوروبيةالحكوماتإلىالضروريةوالتعليماتالبياناتتحررأنأريدلأنى

"كريت"عصيانأثناءنيخدماتكأنأعلم"إنئةوضعىإلىالحديثحولثم"ا.الانقلاب

الخطأ".هذابتصحيحأتومسوفوانئ،مكافأةدونمنبقيتقد

لم؟الحالهذها"ما:الصالونفيالموجودالمتواضعالأثاثإلىيشروهوقالهًلأأضافثم

واستغلوناخانوناالذينيسكنأنالغريبمن.الوضعهذامثلفيسألقاكزقئباًأتصوراكن

"ا.بالخجلأشعرإنئالمكاذ،هذامثلثنياْنتتسكنوأنالقصورفي

روجا.معحربلهوبيترفعكانف!نهإذز(1)
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الطعامأثناءوفي،"ا"اًلبافندقفيالباشاةدًلامعلىالغداءطعامتناولتالتالياليوموفي

الوقتمنمتسعلدلجثفهلالصيى،الخزفمنزهريتينأشتريأنا"أريد:َالًلاَهللياتجسم

.11؟المخازنبينالتجولنيتراف!قئلكي

طبعاَ.-

جداَ،جميلةعلشِاالمعروضةالزهرياتكانت...باريسمخازنمنكثرنيتجولناالغداءبعد

الارضاء.صعبأنلثيظهرله:قلتمنها،بأييعجبلمالباشاولكن

أرضاؤه.يصعبالذيهوإنه،مخطئأنتاًنا؟قالًلاَ:أجابئ

هو؟نَمو-

اليه.الزهريتينسأهدىلأنئتزيز..السلطان-

به؟الإطاحةتريدالذيالسلطانإلىزهريةقديكيف...أضحكبأنلياعحإذن-

قتلفييرغبونعندمافهم،عادتهمهيهذهلأنذلكفقط،أتلدهإنئ...تستغرب"لا

رأيهاستعَروأخيراَعنه،يفتشمامحدلمالباشاولكن."ابالهدايابإغراقهأولاَيقومونأحد،

(1)."الفرنكاتمنألفأعسينمقابلهماودفعالذهبيةالشمعداناتمنزوجشراءعلى

نظامالتركيالمؤرخيقول.الفرنسيينالمسؤولينكبارمعسريةاتصالاتغقدباريسوني

نطف:الدين

(2)"رمسم11الضابطمعذهبإذ،السريةالاتصالاتبعضعونيحسينعقدباريسا"وفي

الزيارةوفذهانفراد.على"اماهونا"ماكالمارشالالجمهوريةسيًلرمعواجتمعا"فرساي"اإلى

الامبراطورية!نيلمإرشاليمكنكيفإذ،سريةزيارتهوكانت،البروتوكولخارجكانت

يأخذأندونالفرنسيةالجمهوريةرئيمىيزورأنايلأعظمالصدرمنصبشغلتدالعثسانية

إلأالاجتماعذلكالسفريحضرأنودونباريم!فيالعثمانيالسفيرطريقعنللزيارهَمرعداَ

(3)011سرياًالاجتماعذلكيكونأن

،الانقلاببعدالجديدهَبالحكومهَفرنسااع!رافيليمنأنليحاوباشاعونيحسينكان

إترليئ.خيهالف40من!را"لآنيعادلما()

ذكر..مرلذيالفرنصالظلطهر("
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وحساسيتهافرنسااهتماممدىلمعرفتهالدوامعلىالكوبونات"11.ممسألةيلوحكانفقدلذلك

قروضها.علىالفائدةأقساطدفعمينتاًحول

باشامدحتكانالفرنسيةبالحكومةسراَباريسنييتصلباشاعونيحسينكانوبينما

خلعحولمعهللتباحثأليوتا""هنريالسرالانكليزئالسفيرمعسراَإسطنبولفييتصل

(1).السلطان

فلماذا؟،الانقلابودئرتاشجعتاوإنكلترةفرنساإنقلنا:

وخوفهاالفوائدتسلمعلىوحرصهاالكوبوناتا""امسألةذكرنافقدفرنسا،إلىبالنسبةأما

فرنساعنالعزنرعبدالسلطانسياسةثنيالتحولهناككانثمتسديدها،وعدمضياعهامن

ذإا!سر،فيالئالثنابليونووتوعم1871سنةسيدانمعركةنيفرنساهزيمةبعدوذلك

عليها.الاعتماديمكنالىعسكرياَ-ولاماليأ-لاالقويةالدولةتعدلمفرنساأنالسلطانأحس

لهذهجيداَتلخيصاَونجد.وجاهةواعرأقوىأسبابا!دلكانتفقدإنكلترةوأما

:يقولحيث،نطفالدفىنظامللمؤرخ"اوالسياسةالجيش"امحمابفيالأسباب

ياووزالسلطاناستيلاءمنذمصر-نرورعثمانيسلطانأولالعزيزعبدالسلطانا"كان01

العثمانية،للإمبراطوريةتابعةتزاللامصرنًاأجمعللعالميعلنبذلكوكانعليها،سليم

فيهايجلسكانالىبالعربةيحفونراجلينالسلطانوزراءمعإحماعيلالخدوويمشىفقد

لوجودوكذلكموقعها-ناحية-منلانكلنرةبالنسبةجداَمهمةمصركانتولما،السلطان

الذىالرفبغالخيطلتقويةالسلطانمحاولةرأتعندماكثراَوجلظفإفافيها،السويسقناة

العثمانية.بالدولةمصريربطكان

السويسلخليجالجنوبىالمفتاحهوالذيالمندبببابوكذلكباليمنالسلطاناهتمام03

علىوكذلكالقناةضفتيعلىمركزهاتهَمويأصبحتالعثمانيةفالدولةكثيراَ،نكلئرةٍاأقلق

فتحعادةٍان!فالكثر،الشىءتعئكانتالسلطانقبلمنالمحاولةوهذه،المندببابخليج

تجىالضرائبوأصبحتإداريةمناطقإلىمرةلأولوتسمت،زمنهنيفائيبشكلتماليعن

منتظم.بشكل

.21"sطاTepedelenogl*.لا.,Ordu vePolitiko"،)
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أسطولثانيأصبحبحيثالعئمانيالأسطوللَقويته-لاسيمابالجيشالسلطاناهتمام03

الروسى،الجيشسوىالجيقهذاينافسيكنلموإنكلترة،أتلقالإنكليزكط-الأسطولبعد

الألمانيالجيشأما"سيدان"ا،معركةنيشنيعةهريمةمهزومأخرجقدكانالفرنسيفالجيث!

يكنولم،َاًمشانيزاللافكانالإيطاليالجيشاْمامرهقأ،المعركةهذهمناًيضاَخرفقد

كثيراَتتفوقتكنلمالإنكليزيةالبريةالقوةأنكماالعثصاني،الجيشقوة!نيالنمساوىانجيش

للجيشين.البشريةالقرةالحسبانفياخذناذاٍاوذلكالعثمانيةالبريةالقوةعلى

طاقتهلاستنفادروسيامعالحربإلىبدفعهإعا،الجيشهذاإضعافمنبدلاكانلذطث

.انقلاببتدبيروًا

الصدارةلىٍاوأتىحياديةسياسةالسلطاناتبعفقد،واردةروسيامعالحربت!تلم

(؟)."اروسياصديقأنهعنهاْشيعالذىباشاندم.ممحمود

انررخ،هذانظرعنغابربما؟خرمهماَعاملاَالعواملهذهإلىنحننضيفنًاونحب

(fعاملانكلترةالسلطانزيارةبعذذلكبرزوقدالعهد،وليشخصهوالعاملوهذا A 6 V

الحميد.عبدوأخطِالعهد،وليمع

عهدوليقِبلمنوبخاصةمرادالأميرالعهدبوليخاصاَاهتماماَنرىالزيارةهذهفى

فلماذا؟،البرقبسرعةبينهماتنشأحميمةصداتةأننرىإذ"إدوارد"االآمير؟نذاكنكلترةٍا

أصبحمرادأنالمليرخوذذكروقدماسونياَ،مرادالعهدوليكونهوبساطةبكلالسبب

بالمحفلومرتبطاَماسونياَكانالذيإنكلمرةعهدوليمنبإلحاحالزيارةهذهفيماسونياَ

لىٍامجيئهقبلالإيطاليبالمحفلومرتبطاَماسونياَكانمرادأنهيالحقيقةولكن،الإسكتلندي

(2".طويلبوتتإنكلترة

الذىوالحليفإنكلترة،قِبلمنفيهالمرغوبالشخصالحقيقةفييمثلكانمرادفإنلذلك

الانكليزية.للسياسةكبيراَانتصاراَالعثمانيةالامبراطوريةعرلقتسلمهوكان،عليهالاعتماديمكن

الأميراننقولبالإنكليز،مرادالعهدوليتربطكانتالىالوثيقةالصداتةمدىولمعرفة

ا"سيرالإنكليزىالسفيرتصرراَمخاالبحر،ودخولبالاستجمامالأطباءونصحهمرضعندما

.33-40.Tepedelenoglu, s*.لا.,Polilika71ء(Ordu،
.350.ler, N. N. Tepedelenoglu, sءلم.Komite2ءي" Sultan Abdulhamid)
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البحر.)1(علىالمشرفة"أسكدارا"منطقةفيأليوت"هنرى

التاسع"القرنمجلةنيكتبهاالئالمقالةفطاًليوت""هنريالإنكليزىالسفراعترفوتد

inetheenthعشر"أ Centuryيقولإذالعزيزعبدالسلطانتنحيةعلىالتحريضدنيبدورهول:

فيالعثعانيةالدولةأنأعلمكنتفإنى(2)عديدةسنواتتركيانيقضيتقدا"لكوني

السنطانيراقبمجلصىتشكيليتملمماأنهأعلموكنتكئيرة،إصلاحاتإلىحاجة

لهايقومالتيالمحاولاتبلغتىعندماكثيراَفرحتُوتد،إصلاحىًامنفائدةلافإنهووزراءه

ذلكا".علىوتشجيعهلحثهوسعىفيماكلبذلتُوقدباشا.مدحت

دورلهكانبلالتشجيعا"11مجردعلىيقتصريكنلمالإنكليزيالسفيردورأنوالحقيقة

تفاصيله.فيالدخولنريدلاخر1موضوعهذاولكن،الانقلابهذاتحقيقفياكبر

لقد...أجنبيةدولأصابعالعزيز..عبدالسلطانخلعإلىأدتالئالأسبافيهىهذه

فريسةأصبحلماوإلاّللاستخباراتقوياَجهازأينشئأننسي...َاماهشيئاًالسلطاننسى

السهولة.غايةفيتملانقلاب

جهازاَأنشأالسلطةتولىعندمافهولذلكالحميد،عبدللسلطانبليغاَدرساَهذاكانوقد

بالأدهوحفظ،كبيرةبكفاءةالأجنبيةالاستخباراتيصارعأناستطاع،للاستخباراتتوياَ

طويلة.لسنواتالأجنبيةالأصابععبثمن

-29ليلةفيباغحةا""دولمةفيالسلطانقصرهوجمإذ،الانقلابتمحال،اْيةعلى

ولمكوي"اا"أورطهفيبيتإلىومنهتابىا""اطوبتصرإلىالسلطانونقلم1876/5/30

يديهشرايينبقصوذلكم1876/6/3فىانتحارهعناعلِنحئخلعهعلىاًيامثلائةتمض

مقص.بوساطة

قُتل.بلينتحرلمالسلطاننًاالحقيقةولكن

السلطانمادةفي(1831)صفحةنيذكرتعندماالميسرةالعربيةالموسوعةفإنلذللث

".الحقيقةكبدأصابتنهافاٍ"اخلعهمنقلائلأيامبعدالظنأغلبفيلهَتيلأ"وماتعبدالعزيز:

.60.e 4! uvaroklu, s؟.Aziz, Haluk Y2هك.لولم"ء(،،

الانقلابتمعندماشارتهصالتاسعةسنتهنيكانأي،م9867سنةا!نبرلنيأ!فسعينقأليوت"هنرى"!سيركان(!)

عبدالمزنر.السلطانضد
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غبدالسلطانموتنْافِمكيشرح(1)،فطنالديننظامالمؤرخأننرىممتازوبتحليل

هذافيالسببويشرح.بقتلهقاموابالانقلابتامواالذفىأنوكيفانتحاراَ،يكنلمالعزيز

عندماالانقلابيينانفيقول،بالانقلابالقيامعندينوونهيكونوالمالذيالقتلقرارالقرار،

اًرجاءفيالجيشوحداتجميعإلىأبرتواالعزيزعبدالسلطانخلعىِفمهمتهمأنجزوا

علمهاعدممنالرغمعلىهذهالجيشوحداتوأنبالأمر،يخبروفاالعثمانيةالإمبراطورية

برقياتجميعهاأرسلتفقدلذلكواقعأمرأمامنفسهارأتالأمرفىاشتراكهاوعدم

ليد.التاً

قالْدتأخرفقدمرتاحاَ،يكنلمالانقلاب!نبالفإنالبرلَياتورودمنالرغمعلىولكن

علىقائداَباشامختارأحمدوكانالتأييد،برتيةرسالٍافيباشامختارأحمد"ىلَمور"جيش

منوكان،إسطنبولعنكبيرةمسافةييعديكنلمالذىا"شومنو"افطمركزهتويجيش

حسينمضجعاْقفنَ-أيامثلألةدام-الذيالمريبالصمتهذا.السلطانومجىأنصار

أيةلديهمتكنلمو(2).اشابمصطفىالعلمدارواقعةتتكررأنخشواوقدوأعوانهباشاعوني

،السلطانقتلتقررفقدلذلكباثا.مختارأحمدجيشأمامالصمودلَستطيععسكريةقوة

السنطاننقاذباٍأمليًاعلىالطريقيسدوالكىانتحار،أنهأساسعلىالخبرواعلان

عونيحسينكانالذيالكبرالحقدإلىإضافةهذاالراتع.للأمروتثبيتاَالعرلثى.لىٍاوإعادته

سابقاَ.شرحناكماالسلطانعلىيحملهباشا

أحكامشرحعنداطوضوعهذالتناولنعودوسوفالعزيز.عبدالسلطانقتلوهكذا

يلدز.محكمة

فيالتفاصيلببعضالعز-نرعبدالسلطانعهدتناولإلىالماضيهَالصفحاتفياضطررنالقد

السنطانعهدلفهمجداًضروريوأجوائهوظروفهالعهدهذافهملأنذلكالأمور،بعض

إجراءاته.منالكئيروفهمالحميد،عبد

)1لح!28-29.5. Ordu vePolitika, N. N. Tepedelenogl)

عامالعرشعنتنحيتهنيونجحواالئالث،لحبمال!لطانعلىالانكثاريالجيثي!تآمرعدمالماضا:ممطفىالعلمدارواقعة"!"

0851 Aالصلطانلإنقاذاسطبرلافىثحهسار"سلطانبخلعحمعوعندما.الدانوبفطقةنيقائدألاخامصطفىالعلمداركان

أعداءعلىباثامصطفىاالسدارقضىوفدال!لطان.متلالانبهاريونقامدلقصردخولهأئناءنيولكن،التأمر!عليهومعاقبة

.العرشعلىالئاقمحمردوأحل!الأنبهاريرن-افصبه-الذيالخاسمعطفى9للطانفعزلالثالثسجال!لطان
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درجةإلىيحوكونهاكانوااليئامراتوالملي،الأجنبيةالمخابراتأيدىتغلغلمدىعرفناف!ذا

إلىالحميدعبدالسلطاناضطرلماذاأنهفهمنا،السلطانعزلتديريستطيعونكانواإنهم

وحفظ!،الأجنبيةالمخابراتمصارعةنينجحت،للاستخباراتووامعcjiجهازإنشاء

علعناينتحر،ولمقُتلدَهلالعزيزعبدالسلطانأنعرفناوإذا.طويلةلمدةمؤامراقامنالبلاد

العزفى.عبدالسلطانقتلةلمحاكمةلجنةشكلعندمامحقأكانالحميدعبدالسلطانبأن
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مرادالسلطان

فقط.رهَشأثلاثةدامإذجداَلهَصيرعهدنهلاًذلك،السلطانهذاعهدعلىسريعاَسنمر

من..وبعدهالسلطةتوليهقبلمرادالسلطانشخصيةعندقليلاَنقفأنأولاَنحبولكن

إلىزيارتهقبلوذلكالإيطاليبالمحفلومرتبطاَ(\ماسونياَ"كانمرادالعهدوليأنالمعلوم

الثورةبأفكارمتعلقاَوكانإدوارد.الماسونيالانكليزىالعهدوفيمعوصداتتهإنكلترة

ولحياةللخمرمئالاَكانكما،كمالنامقالمعروفالشاصبصديقهذلكنيمتأثراَالفرنسية

المشهورللشاعرصديقاَأخيااكاناًخيه:عنالحميدعبدالسلطانيقول.والمجوناللهو

كمالاَالتقيتُالأيامأحدوفي،والكتابةوالقراءةبالشربالليالييقضيانوكانا(2)،كمال

عنتكفأنأرجو.لأخيالمعنوىالموتفيسبباَستكونبأنكتعلمأنأرجوله:وقلتُ

(3)."رمخلامعاقرةليتركمراراَأخيرجوتأنئكما،الدرجةهذهإلىبال!ثرابترغيبه

خيرفيهرأوافإفمو،راءه،اًفكارهيعلعونعبدالعزيزالسلطانعلىمرونالمت!كانولما

يعقدفأصبح،صفوفهمإلىضمهفينجحواماسرعانف!فملذلكملارهم،لتحقيقوسيلة

عبدالأميركانوقد،أخرىأماكنوني"فلوريامدام1بيتفيمعهمالسريةالاجئعاعات

لمولكنهم،صفوفهمإلىكذلكجرههليلاءحاولإذالاجتماعاتلهذهعلمعلىاطميد

محاولاقم.فيصفقوا

انعقدتالذيوالشخص،اهتمامهممحرروكان،بالانقلابيينمتصلأمراد-كانفقدإذن

م!كتلىٍااضطرتالانقلابجاعةولكن،الانقلاببتاريخعلمعلىوكانمالهم،1عليه

نأدونهنا-لشرحهاكل-لاجاكتهاقاهرةلظروفنتيجةواحداَيومأالانمَلابموعد

إليهوجاء،بالَمنالاووقعالصفرساعةحانتعندمافإنهلذاالتغيير،هذاإعلامهتستطيع

رعباًارتعبنهفاٍ،الانقلاببنجاحلمِخبرهالفجرنيالعسكريةالمدارسوزباشاسليمان

للسلطانلاتتيادهإلأيأتلمالباشاوأنانكشفقدالانقلابأمرأنحسبإذكبراَ

-لكونهأعصابهضعفإلىإضافة،الليلةتلكنيالشديدرعبهأدىوقد،لقتلهعبدالعزيز

.350.N. Tepedelenoglu, s!ل.,KomitecilerطَمحيSultan Aziz, Haluk Y. $ ehsuvaroglu, s. 52; Sultan Abdulhamid(،م

كطل.نمامق9لشاعريتعد"2"

,Aziz.53.لك.عاطفلهدمحعورمذكراتعننقلا Haluk Y. $ ehsu ! glu, sفى("كاهـلم/"كه(
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(؟".العقنيإختلالهظهوربدءإلىالخمر-علىمدمناَ

تمضلمٍذاأعصابهإرهاقزيادةعلىساعدت،السلطةتوليتهبعدتتابعتالئوالحوادث

وسواءعبدالعزيز.السابقالسلطانعمهإليهنعىحئالعرشعلىجلوسهعلىقلالًأيامإلأ

-وهوعلمهدونهذاقامتالىهيالانقلابجماعةأنأمعمهقتلنيمشتركاَهوكان

ا"سيظنأسف:نيحولهنَمليقولماكئرأوكانكثرأ،هزتهالحادثةهذهن!ف-الأرجح

قتلوافقدانظرحالنا،سيكون"ماذاله:تقولوالدتهوكانت(2"،"هتلتتالذيأناأفئالناس

أيضاَ".عمك

السلطانجنونعنأليوت"اهنرى"سيرالانكليزيالسفيريقدمهاتاريخيةوثيقةهناونجد

:يقولإذمراد

تناولهمنللَهلوتدكثيراَ.الخمريشربكان؟متزنوغروجلاَرجلاَمرادالسلطانا"كان

نفسهتركعبدالعزفىالسلطانخلعسبقتالىالأيامنيولكنهالوتت،منلفترةالكحول

يئكانمماالمرامرةأمرافتضاحمنشديدوخوفكبررعبنيكانلأنه،للشرابتماعاَ

،رشدهفقدنَعكوالكونياكالشمبانياشرابعلىمنكبأكان.محالةلاستُقطحرؤوسهمأن

("."َاماممعقلهوفقدأعماقهمنارتجعبدالعزفىالسلطانبانتحارعلموعندما

ذإ"كابوليون"الدكتورانصطبيبهبهعالجهالذىالخاطئالعلاجمرضهمنزادوالذى

-علىمنهالفاسدالدملعلقرأسهومؤخرةجبهتهعلىعلقأوثلاثينستبوضعأوصى

علىيقوىلاأصبحإذحساسيئهاوزيادة(")،أعصابهإرهاقزيادةإلىأدىمما-أزعمه

الأخصائىفاستدعوا؟الأجانبالأطباءباستخدامالقصررجالوقامصوت،أيحماع

هزتأخرىواقعةحدث!وهنافينا.جامعةفيالأستاذسدروف"اا"لايدالبروفيسورالمشهور

رشيدانرجيةوزمعباشاعونيحسينالقويالانقلابرجلقُتِلإذ،المريضالسلطان

ليةعنخاطئةتفاعك"الحديث!راقتاركخمناتحصاعية"لمحاتمحا*منالئاكالجزءرالورديعليالديهرريذكر(1)

..ذهالانقلاب

.148.Y. $ eh* uvaroglu, s(؟ل!لةا,SultanAziz!لا

.377.lu, sبم،Tepedelen*.لا.,SultanAbdilhamid veKomiteciler"ر(

أنجاره.وانقطعتمدة!داختفىانصطيهلأنمرتبأ:وفيئامقصودأالخافىلعلاجهذاكرننالمررخين!ضثك""
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لمقتلمنهماثأرا(1)"نسح"جركسيدغىجركسىضابطعل!هماأطلقهابرصاصاتباشا

؟خرون.جنودواستقدمالقصرحراسهَنيإضافيةتدابرانَحذتوقدعبدالعزيز.السلطان

أحضرواالذينالأطباءجميعمحاولاتتفدهولمالأياممرورمعمرادالسلطانجنونتفاقم

ثورةأنيتخيلأصبحإذ"الايدسدروف".والدكتؤر(PANA)بنا""اكالدكتورالخارجمن

منها.ويخافمثلاَ"ا"كالفئرانلهاوجودلاأشياءوجوديتخيلواًصبحضدهقامت

رجالاْماميبقلمسُدىوعلاجهالسلطانشفاءنيالمحاولاتجيعدْهبتأنبعد

إلىبالتسربالأخباربدأتإذخلعهمنمناصباشا-مدحترأسهم-وعلىالانقلاب

الذيباشارشديالآعظمالصدرمحاولاتتفدلمو،عقلهفقدقدالسلطانبأنالشعبأفراد

بسببالجمعصلاةمراسيملأداءيخرجلامرادالسلطانأنمفإدهاإشاعةينشرأنحاول

جسمه.نيدملةمنمتألمأكونه

شىءكل!اقبكانالذيالحميدعبدالأصيالعهدوليعلىالأنظارتركزْتوهنا

لهدوء.

الجديدالسلطانكانبينما،(2)"م1876/813111ـه1296سنةشعبانمن11يوموفى

قصرفىللمسلمينخليفةَبيعتهتمتأنبعدباغجه"،دولمه11قصرإلىيتجهالحميدعبد

بقيةليقضي"جيراغان"اقصرإلىطريقهيأخذمرادالبائسالسابقالسلطانكانقالى""اطوب

جدوانه.بينالباشعمره

جدالمزئ.السلطاداعابدينيوصللأمكلالحرافقوالخابطعدالمزيز،لللطانالثايخةالزوحةشقينهرالفيطهذا(1)

لمحاتالهظر:أعسطح!.30نيكانالعرشعلىاحصيدعبدالسلطانحلو!أنيذكرإذالررديعلرالدمحرريخطىأيفاهنا(2)

الحصبد"."عدمادة-م9681شةطبةبريطانبةالهرصعةبهدلك:وانظ!.41الم3،الحديثالعرادتاريخمناحنماعبة
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الثانيالفصل

اكفيالحميدعبدنالسلط

تهلادو

ا"تيرىهيووالدتهالمجيد،عبدالسلطانهووالده.والثلاثونالرابعالعثمانيالسلطانهو

قبيلةومنالمجيد-عبدالسلطانزوجات-كسائرجركسيةوهىموجكان"،)9(

هذهمنالجركسياتبالفتياترحبكانالحميدعبدالسلطانفإنلذلك"اشابسية"،)2(

.االوالدةبقرلياتأهلاَااتالًلاَ:القصرفطاطوجوداتالقبيلهَ

عشرةةالحاديالساعةدنيم184219/22-ـه1258شعبان16الأربعاءيومدنيولد

فيالفرحمظاهربإقامةأوامرهالمجيدعبدالسلطانوالدهفأصدر"الغروبى"العربىبالتوقيت

لِأتي:ماهرِلزوإلىالموجهالسلطانيالملاغفيجاءققد،المناسبةلهذهالدولةأرجاء

..المخلصوزيريإلم!اا

قدوآبشرىالرعيةجميعوإلىإليكمنزف،الكونلخالقالعليةوالعنايةللطفالحمدبعد

فيالأربعاءرومالحاليالشهرمنعشرالسادسفيالشهودعالمإلىالطاهرصلبنامنأمير

.11الحعيدعبدالأميرحميتهوقد،عشرةالحاديةالساعة

نفاٍالسعيدةالمناسبةهذهفيالبهجةمننصيبهاالرعيةذخْات"ولكي:البلاغويستمر

(!.ا"أيامسبعةولمدةيومياًمراتعسستطلقالمدافع

"1"حاحيهرالحيدجدالهلطاقوالدةاصان13/3"الحدصا!راىاتاريخمناحتمية"لمحاتكابفيافررديعليالدكررفيكر(؟"

الآته:المعادرإقذلك!الهظرعجم.غصوهريالأخطاع!الحافل°وتلين3طاكقابعلىذلكفىمعتصطْ

,Yaymeviحكااء3.26ة Istanbul,s.1; Ulu Hakan, N.F. KisakUr7*ح"+,e Osmanoglu؟AyكاBabam AbdQQlhami

.5.urdoglu. Toker Yaymlan, Istanbul. s85*6ظ: Nus et53"ح",Abdlihamid, Joan H slipءلم،n!وyenTaraلمرءBilinm

,d!ةس!أ!ك"..لههـ، Ayse!ي!"lك!Babam Ab)لأ

.13.sا!حUlu Hakan. N.F. Ktsakthe،ر(
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نسبه،حولوالأكاذيبالشائعاتمنكثرأ-أكثرهم-وماالسلطانأعداءاًطلقوقد

والدتهنًافأشاعوا،وخلافتهسلطتهجوازعدمإثباتوهيمحددةفَايةإلىيتوصلوالكى

بعفأعدالًهوزعمالقصر.)2(خدممنوكانأرمئوالدهأنأخرىمرةوأضاعوا(\"،أرمنية

(3).أسبوعمدةبابنهيعترفلمالمجيدعبدالسلطانوالدهأن

لكىهؤلاءيقدمهالذيالمبررماولكن...هنمويتشاءميكرههكانوالدهأنأشاعواثم

فلمابنه.ممولدالبشرىجاءتهعندماالحمامنيكانوالدهإنيقولون..إ؟هنبأأبيكره

االحالفيالبشيريكافئأنيستطح

علىمعتاداَكالنإنهعنهفقالوا،البريئةطفولتهمرحلةتلويثعنحئأعداوًهيتورعولم

السرقة!

بشكلودحضهاالحميد،عبدالسلطانعنالمفترياتمنقيلماهنانرردنًانحبولا

الجهد.هذامثليستحقلاأخرىناحيةمنوهو،يطولشيءفهذا،مفصل

طفولته

الثامنةني"4(وهوالسلمرضمنوالدتهتوفيتوتد،العزلةيحبالكلاملهَليلطفولتهنيكان

.ممرضتوفيتوتد"م1843سنة"فينعيمةالآصرةهمةأطفالثلائةأنجبتأنبعد،عمرهمن

السنة.ونصفسنتانوعمرهاالجلرى

الحعيد.عبدالسلطانهووالثاق

1عامتونيالذيعابدمحمدالأميرهووالثالتَ A 4 A(تقربباَ.)ْواحدشهروعمرهم

ريعاننيوهيالمسكينةوالدتي"توفيت(6":والدتهعنيقرلالحعيدعبدالسلطانكان

اثخصاهذا.الثمائعةهذهرؤجىَماولمعر،نياعدرهالذ!الحيد"جدسلطةواثل2كتابعاحبصالصأحمدكان(1)

نفصهيَعذكمادأنههرلللطانعداق:سبالفماسنما،الحيصيىوانخرطتريهال!امربْمروجا،فيحركيأضاطأكان

الاثعة.هذهكذبيدركتقالدهو!رفالعثمانيةلندولةالقعرعادات!عرفلهذي.أقرانههـن!كعنبايرقةأحق

عئماد.لآلفارقةعلامة!دالذيأنفهلاصيما،عثمانJTلصملأنحيدأنمرذحاْتعذاللطانجهتقاطغأنمع(!"

مدةالاعترافتأخومجردوليىأيفأحة9وللزللمرلودالفوريالقتلكانالمولودنبنشكأىأوخهةأيةحزاءإن(+

.إإواحداجرع

انجيد.عبد9لسلطانوالدهبهترفىالذىالمرضتفصوهر""

.اولادهمنولدلنعلىعابدومحمدنيصةاصمبعدفيصاالحيدعبداللطاناطلو""

.،،.3,Babam AbdiVlhamid, Ay§ e sm nogl!)
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جداَ،تحبىكانت..+َادبأنسيانهاأستطغلاإذ،الدوامعلىناظركطأمامصورقاإنشبالها+

لئجسرتكنلمإفاإذوجهى،إلىبالنظروتكتفىأمامهاتجلسىكانتمرضهاأثناءوفي

(1)0،،ىليبقتعلى

نإالمفجعالخبريعلمأنلهبدلاولكن،الوقتمنحيناَعنهالنبأكتمواوالدتهتوفيتوعندما

بئ،ياتبك"الأله:قائلأخديهمنوكبلهالمجيدعبدالسلطانوالدهفاستدعاهعاجلاَ.أو(جلاَ

(2)."َائأوأبأالآنمنلكساكون،ةَللاردَهلأماميقفانأحدباستطاعةفليس

طفل،بأكاترزقلمإفاحيثلوالدهالثانيةالزوجة"برستوهانم"احتضنتهوالدتهوفاةوبعد

عاشتوقدوعطفها،حنانهاكلعليهواًسبغتلهاابن.ممثابةهووأصبحأمه.ممئابةفأصبحت

الحميدعبدقابلولهَدسلطاناً،هذاابنهاشاهدتحئسنة"8."مديدأعمراَالمراًةهذه

لماحيةوالدتيكانتا"لوعنها:يقولوكانرعايتهعليهاوأسبغ،أوسعبحبحبها

أخطاءيكررأنيشاًلملها،الشديدحبهمعولكنرعايتها".مناكثربزعانيأناستطاعت

الدولة.شرونفي"االسلطانة"الرالدةبتدخلبالسماحسبقوهنَم

السلطانوالدةلَدخلبأنمقتنعاَأي"اكانالحميد:عبدالسلطانبنتةشًلاعتقول

صالحنيولاالدولةصالحنييكنلم،الدولةشؤوننيمرادالسلطانووالدةعبدالعزيز

لها:تاليديهالهَبّلأنوبعدلزيارقا،الخلافةلتوليهالتالياليومنيذهبفقدلذلك،العائلة

اًعذكِوإنئبفضلكِ،كانذلككل..مأدوننشأتوأنىوالدتيفقدتُبأنىاًشعرنمإني1"

صلاحيةمطلقلكِالقصروفى،السلطانةالوالدةموتعهومولخثِوإنىماَ،والدتي.ممثابة

وتتجنى،الدولةشؤرننيالتدخلتتجبىأنحاراَرجاءَأرجوكِولكنئ،السلطانةالوالدة

(!."الوظائفوًاللرتبوالمتطلعينالطامعينأيدينيلة1تكونيولا،فلانأوفلانحماية

أوصتتوفيتوعندما.السلطانابنهالرجاءمراعيةوفاثاحئا"برسنومانما"بقيتوقد

"أبىالجليلالصحايمقبرةفىوصيتهاحسبودُفنت،ورعتهأحبتهالذيلابنهاثروقابحميع

التدفى.شديدةحياتهانيكانتفقد!ها"الأنصاريأوب

إليه.مرضهاصياقمنخرفاْ(؟"

,19.2(Babam AbdQlhomid, Aye Osmanoglu,s،
.3،.Ay e Osmanoglq s3كا( Babam Abdalhami)
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شبابه

(1)ااا"طرابيادنيالصيفىبيتهفيوالدهوفاةبعدإسطنبولفيشبابهالحميدعبدالأميرقضى

شِقنكانفقد،الرياضةوئخاصةالمتعددة!واياتهمشغولاً"ماصلاك"اىِفومزرعتهبيتهفيثم

براَملاواستعمالبالقاربوالتجذيفوالسباحةبالمسد!والتهديفبالسيفالمبارزة

يكؤنأنواستطاعالنادرةايلأسلحةبحمعشغرفاَكانكماوالصيد،الخيلوركوبالشراعى

طرابيا.نيبيتهفيالأسلحةهذهمنمجموعةله

الحيواناتتربيةهواياتهضمنمنوكان.الفراشاتمننادرةمجموعةلهكانتكما

واليئهواياتهأبرزولكنمعها.ساعاتعدةأحياناَيقضىكانحيثالطوروبخاصةالأليفة

كانإذالخشبعلىوالحفرالنجاريةالأعصالهوايةميخلافتهأيامفيحئعليهااستمر

لآصدقائه.بعضهايهدىوكان.المجالهذانيالتحفمنًاِرثكخلفوقدماهراَنجاراَ

وكان،الغربيةوالمجلاتالصحفمقالاتترجةيطلبكاننهفاٍالمطالعةناحيةمنأما

.الرواياتبقراءهَويتسلى،التاريخبقراءهَشغوفأ

زوجتهوجهصورةمرةرسموتدوالزهور،الطيعيةالمناظررسمهواياتهبينمنوكان

البيانوعلى"بالعزفبالموسيقىاهتمكمامنها،زواجهمنالأولىالأيامني"هانماشفقت1

الكسندر.يدعىفرنسياَالموسيقىنياًستاذهوكانبهخاصبيانوأميرلكلكانإذ1"خاصة

العجولفيهايريكانحيث"ماصلاك"في.ممزرعتهاهتمامهأيضاَمشاغلهبينومن

الزهور.أنواعمختلفمنهامخصصقسمفيويزرعوالدواحنوالخرافوالأبقار

والإسرافالبذخعنوالابتعادالشديدةالبساطةهوالأميرحياةطرازنياطلاحظوالشيء

غارتينالباقونالأمراءكانفبينما-سلطتهأيامفيحئهذهبساطتهاستمرت-وتدوالتبذير

علىحرمالذيالوحيدالأميرهوالحميدعبدكانوالمجوناللهوىِفوالديونفطأذقانهمحئ

بنوكحبائلفييقعأنمننفسهعصموهذاأحد.منواحداَترشاَيستدينأننفسه

بالمالالعابثينالأمراءحاجةينتهزونكانواالذين-والروماليهودمن-واًكئرهم"غلطةا"

إلىالأمراءهؤلاءمنأميريصلوعندما،الديونبأغلالوليغلوهمحبائلهمفيليوقعوهم

كررقدمذاوأن9لقرارب،وخديفالباحةفيوفتهكليقخيالحيدعدالأم!أدعبدالزفىاللطانافىالخبروحلأن!د"؟)

ماحملاك".3ن(خريستيلىبلاتقالأمره،هل!يحعىخعلرأ

64

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إليهم.بالنسبةالئمارقطفأوانيأتيالسلطة

ذإمذمةوإلىمسبةإلىالحميدةالخصلةهذهقلبأعداؤهحاولكيفانظرواولكن

أيامنيالحميدتبد"اكان:أحدهميقول"البخيلالحميد"عبدلقبكناباقمنيعليهأطلقرا

منكغرهلأحدمديناَيكنفلمجيداَ،المالإدارةيعرفكانأنهولمِاكثرأ،الماليحبإمارته

بنقودهوالتصرفأملاكهدارةٍاعاتقهعلىخذوياًحساباتهبنفسهيدتقكانٍذاالأمراء،

.،امزارعهبوارداتالمتعلقةالأعمالعلىويشرف

بالمالتعلقهزادوتد،البخلدرجةإلىللنقودالحميدعبدحببلغوقد11خر:2موضعوفي

حياةعاش!فإنهنفسهعلىللمحافظةبسخاءيصرفكانالحميدعبدأنومعبعد،امِمف

(1)."َادجومتقشفةبسيطة

ولكونها،أليمحريقحادثني"علوية"البكربنتهوفاةهىشبابهلنماألمهاذاقةع!جفوأول

الرفاةذكرىأنإلأ،ىف-رخ؟بأطفالرزقأنهومعجداَ،بهاكلفأكانفقدلهطفلةأول

نيالنظريستدعيشيءىجدولا.حيائهأواخرحئذاكرتهنيبقيتهذهلطفلتهالمفجعة

العزنرعبدالسلطانعمهلهاقامالىالرحلةفىاشتراكهسوىالحميدعبدالأميرالشابحياة

.11"مرادالعهدوليأخوهأيضاَالرحلةهذهفياشتركوتد.نكلترةٍالىٍاومنهافرنسالىٍا

العهدوليتصرفاتبعكسوالهدوءبالوقارالحميدعبدالأميرسلوكتميزالرحلةهذهفي

بينمانهباًيذكرهاسالب"ا"جونالإنجليزيفالكاتب،والترفبالطيشتميزالذيمرادالأمير

لهمتقامكانتالتيالخاصةالحفلاتفيالمسكراتأنواعكلويجربيتناولالعهدوليكان

الئصلأخاهبأسفاقبكانبلأبداَ،الشرابقدحإلىيدهيمدالحميدعبدالأصريكنلم

منيتمكناندونال!تالياليومصباحنيعبدالعزيزالسلطانعمهأماميمئلكانالذى

ماخيرعلى.ممهمتهباريسنياقامأيضاَ:عنهويقول.كلامهوعلىحركاتهعلىالسيطرة

كانالذيالشابهذانًابأحداَيفتلمو،الواسعةوبمعلوماتهالكبيربذكائهمستعيناَيرام

مروروبعدلهضيء،كلحولالمعلوماتويأخذشيءبكليهئمكالناحاسيسهإخفاءيستطع

باريس،فيفيهامرالتيالشوارعأحماءيتذكريزاذلاكانالحميدعبدفإنسنةثلألين

إل!ه"ا012(قُدمواالذفىالضباطاًحماءولتذكر

.42-44.Hakan, N.F. Kisakirek, s،،(1)معلم
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العرشيرتقيالحميدعبد

الحميدتبدالعهدوليإلىالأنظاراتجهتمراد،السلطانشفاءفيالأملالأطباءقطعنًابعد

"كاغدخانه".فيبيتهمنبمدوءشىءكل!اقبكانالذى

جعفيالسفاراتنشطت،الأجنبيةالدولبحواسيستعجكان!التيإسطنبولوفي

كثيرأفرحتهاتدملمالتيالانكليزيهَفالسفارةالمرلَقب،الجديدالسلطانعنالمعلومات

مدحتعميلهاعلىتعتمدكاشكا،الحكمإلىإنكلئرة"وصديق"الماسونيمرادبوصول

أبرقتفقد،صحتهسوءلىٍاتشيرالحميدعبدعنتردهاالتيالمعلوماتوكانتباشا"؟(

منلهاالمقدمالتقريرعلىاعتماداَالبرقيةلهذهالانجليزيةانرجيةوزارةإلىالانجليزيةالسفارة

دكسن:الدكتورالسفارةطبيب

ارتقىذاواٍ،ومرهقالعظام.ممرضومصابنحيفشخصالحميدعبدالأميرالعهدولي"إن

مدحصَأسسهايضعسوفالتيالمشزوطيةيؤسمىلكىتكفىمدةإلأيلبثلنفإنهالعرلق

إنكلترة".منتويييدبتاًباشا

مناليهتصلكانتالتيالمَقاريرفإن"إغناتيف"اأ*(الجنرالالمشهورالروسىالسفيرأما

مصاباَكانربماوأنه،يرامماعلىليستصحتهأنإلىتشيركانتالعهدوليعنجواسيسه

ٍذا،الظنهذافيمعذورينالعهدوليتصرحواليالمنبثةوعيونهرجالهوكان.كوالديهبالسل

منزله.إلىالعهدلوليالشخصىالطبيبتردديشاهدونكانوافمٍا

طبيبهبوساطةاتصالاتهمنكثيراَيجرككاكانالعهدفوليخر،1شيئاَكان!الحقيقةولكن

عليه.الطيبدتردكثرهَفيالسببهوهذاوكاذانص،

وترددواشفاءهطويلاَانتظرواوقد،الانقلابرجاللخططكبيرةضربةمرادجنونكاذ

اههنئينالاستقبالالخليفةيخرجأنواطفروضقريباَأصبحالفطرعيدولكن،خلعهفيكئيراَ

الأعظمالصدربأنالعلماءوعندالشعبأوساطعندتسريالإشاعاتوكانتcبالعيد

.للشرعمخالفوهذا،للمسلمينوخليفةسلطانوجودبدونالحكمدفةيديرباشايدمَنهلر

علانٍاهوباشا-مدحتسيما-لاالانقلابلرجالالشاغلالشغلكانلماولكن

بعد.فيصاالناحيةهدهسترح"؟)

66

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مهمأأمراَكان،معهمتجاوبهومدى،الموضوعهذامنالعهدوليموتفمعرفةفإنالدستور

زيارةقررفقدلذلك،مكانهالحميدعبدوتنصيبمراد،السلطانخلعإعلانقبلوضرورياَ

مدحتمعباشارشدىالأعظمالصدرالزيارةلهذهقاموتد.رائه1علىللوقوفالحميدعبد

الدستور.إعلانعلىاعتراضأئالحميدعبدييدلموماصلاكا".1"فيالعهدوليقصرفيباشا

علىرائعبشكليشرفماصلاكقصرٍنا"اياْتي:مااللقاءهذاعنالحميدعبديقول

هناكالتعَيتوقدجداَجممِلوالمنظرالأسود.بالبحرالبسفورمضيقفيهايتصلالىالمنطقة

الذ!الحكمشكلتنلانيساًأخى.مرضبعدإلمبجاءااللذينباشاورشديباشامدحت

استبدادياَ؟.أممشروطياَحكماَسيكونهل،سأختاره

وإذا،مثلهمويكونالمجرقبعةيلبسالمجرإلىيذهبعندماالنمساإمبراطوربأنأجبتهم

الحاجةحسبسفينتهيقودالسفينةقبطانأنوكمانمساوياَ،يكونالنمساإلىرجع

صالحفيتكوناليئالإدارةسأختارالقيادةمولهَعإلىأصلعندمافإنئ،الجالومقتضيات

جميعنْال،الأفضلهيالمشروطيةالإدارةبأنحالياًأعتقدبأنئوأضفتُ،وسلامتهالبلد

مسؤولية.أيةالوزراءيحتملولا،للحاكمتنسبرديئةمًاجيدةاًكانتسواءالأمور

(1)."الصالحكماْقربيكوذاوهذاا:قلتعندماضحكواوقد

السفيرصديقهرأيلِأخذأنففضلباشا،رشديقلقتزللمالزيارةهذهولكن

السفارةثنيأغسطس2ءفيفزارهأليوت"ا.هنرممما"السيرإسطنبولفيالانكليزي

.الموضوعحولمعهوَتباحثبهواجتمع"ا"طرابيافيكانتاليئ،الإنكليزية

ومناًنفسهممنواثقينكانواإذكبيراَيكنلمالانقلابرجالقلقفإنحال،اًيةعلى

خلعوافقدرادقم،ٍاعلىالخروجيستطيعلنالجديدالسلطانأنمتاكدينوكانواقوقم،

هواهم.علىالأمورئخرلمإذاالثاكخلعمنلديهممانعولاسلطانين

وفي،أخرىمرة"ماصلاك"قصرهفيالحميدعبدالعهدوليمعوحددباشامدحتواجتمع

وهى:الأساسيةشروطهباشامدحتسرداللقاءهذا

تأخير.بدونالمشروطيةإعلان.\

فقط.الرحممِنالحكومةأعضاءمعيكونالتشاور02

.168.SultanAziz, Haluk Y. $ ehsuvaro 8 lu s(،)
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ونامقباشاضياءوتعيينالسلطانيالقصرفيكئابكرئيمىأفندياللةسعدتعيبنيجب.3

مراقبةتحتالجديدالسلطانوضع.ممثابةالثالثالشرطهذاوكانالقصر.فيككاتبكمال

أنفاسه.عذحئيستطعونحيثالانقلابرجال

رشادمحمدالأميرينصبأنوهوجاهز،الحلفإنالشروطهذهالعهدوليرفضوإذا

منه.بدلاَ.سلطاناَ

هذهقبولهحولالحميدعبدالعهدوليمنخطاَتعهداَأخذباشامدح!بأنويُقال

الخطى.التعهدهذامئلوجودحولتاريخيدليلأييوجدلاولكن،الشروط

الدولةرجالكباركان،م1876/8أ31-ـهأ912"سنةشعبان11الخميسرموفي

غبدالأميرقدومينتظرونبالهثا-رشديالأعظمالصلومن-بدعوةقابى"ا"اطوبتصرثيئ

هرعواصتباشاالدينجلالمحمودصهرهوبصحبنهالأميروصلإنوما،لمبايعتهالحميد

مرادالسلطانخلعفتوكطهناكتلسِتحيثالقصرغرفمنغرفةإلىواصطحابهلاستقباله

كانالتيالعرضقاعةإلىالوزراء*بعضمعباشامدحتاصطحبههناكومن.جنونهبسبب

يتوسطها.العثصانيةالسلطنةعرش

البيعةصيغهَالاسلامشيخترأأنبعدإلأيرتقيهأندون،العرشبحانبالحميدعبدوقف

طلقه1،1َبإطلاىَالحربيةالسفنمدافعوبدأت.وبايعوهالدولةرجالكبارعليهأقبلثم.له

عبدالسلطانتوجّهالبيعةمراسيمتمتنًاوبعد.العرشعلىالجديدالسلطانجلوسمعلنة

البحر.طريقعنباغجه""ادولمهقصرإلىالحميد

الأولالأشهر

بهقامماوأولللقصر.السيئةالعاداتمنكئيربتغيربدأحئالسلطةالحعيدعبدتولىإنما

الماليةووزرباشاالدفىجلالمحمودالداماد)1(استدعىإذللقصر،الباهظةالمصاريفتقليلهو

منكانفمثلاَ،الأدقالحدإلىيقلصاهاوأنالقصر،مصاريفيدتقاأنوأمرهمابالهثا،غالب

ىِفمسئخدمكلبيتإلىوالعشاءالغداءنيالطعاممنصوانِعدةيرسلأنالقصرعادة

يستطيعونرصَملافطالمستخدمينوأنهذا،.ممنعالقرارفصدر-بالمئاتيعدون-وهمالقصر

-الجماالقصرفيالمطبخمصاريفلَقلصتوهذا،معينةساعاتفيالقصرفيالطعامتناول

.السلطانيماهرونالذينعىيطك!كاقالصيرمفاهلد!اد:"1)

68

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أمرثم(؟).الثلثإلىعبدالعزيز-السلطانعهدفيشهرياَذهبيةقطعةألفأربعينتبلغكانت

تقلصتوبذلكالقصر،وأميراتالأمراءعادةكانتالىوالترفالبذخمظاهر.ممنعخر1

(210ذهبيةقطعةألف036يقارب.مماالسنةنيالقصرمصاريف

للشهجمنرصةأعداؤهيتخذهاالحميدعبدالسلطانقبلمنالجيدةةو!خلاهذهوحئ

المقامبهاستقرإنمافإنهالحكملَولمِهقبلبخيلاَالحميدعبدكانا"لما-أحدهم:يقولٍذا،عليه

مشاكلهناككانتنهباًعلماَالقصرمصاريفتقليلإلىبادرحئباغجه"دولمه1"قصرفي

(3)0،،كثيرةأخرى

العثمانية،الدولةتعانيهامشكلةأهمكانتالاقتصاديةالمشكلةبأنالكاتبهذايدركولا

اقتصادلِةسياسةائباعنيوبحاشيتهأسرتهوبأفرادبنفسهليدأأنللسلطانبدلاوكان

.جديدة

الطعاميتناولونيكونوالمالسابقونفالسلاطينالقصر،عاداتبينمنتغيرخز1وشىء

تناولأتناءفيوحدهيكونأنيجبفالسلطان(السلطانيةللهيبةمخدشلأنه،أسرهماًفرادمع

علىوأسرتهعائلتهأفرادمعوليجلسالعادةهذهليلغىالحميدعبدالسلطانويأتياالطعام

خر.1أسرةربكأىالطعاممائدة

كانفقدبالوزراء،اجتماعهفيالسابقةالبروتركولاتمنكثراَأيضأالسلطانويزيل

معقودةحضرتهنيوتوفوهم،السابقينبالسلاطينيجتمعونوالوزراءا!عظمالصدر

واحدةمنضدةحولمعهبالجلوسيأمرهمالحميدعبدالسلطانولكن،أمامهمأيدلِهم

السجائر.لهمويقدمالدولةأمورحولمعهمللتباحث

الترقبمرحلةىِفالحميدعبدالسلطاننرى-حكمهمنايلأولىالفترة-أيالفترةهذهىِف

مرحلهَفيوليس،المخلصينبالرجالنفسهحاطةواٍالأنصاروجعايلأمور،ومراتبةوالترصد

وأولى.حولهيزالونلاالأقوياءالانقلابرجاللأنذلك،والسيطرةوالتوجيهالظهور

القصر،فىمشيرْبرتبةباشاالدقجلالمحمودنن!عتكانتخطاهااليئالتمهيديةالخطوات

.1/021صلطنئ،ودورثانيالحيد)""عبد

.11101صلطئ،ودورثافيالحميد+"عد

Ulu)2.ج.Kisakilrء)!ح3.،8. Hakan, N"
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فيالكاتبوظيفةفيبكولبيبالكئابكرئيسبكسعيدوتعيين،فريقبرتبةباشاوسعيد

.اح!هلابالكريمعبدمحلفيباشارديفيعينإذ،العامالقائدتغييرثمالقصر،

نأيرضىلاالشابالسلطانهذابأنأظهرتالسلطانبإرادةتمتاليئالتعييناتوهذه

ويقدمباشارشد!الأعظمالصدرلهذاويثور.الانقلابرجالبيدولعبةأسيرأيكون

.خاطرهيطبحيثنقابلمَهيدعوهبلاستقالتهيقبللاالسلطانولكن،استقالته

الئوالمشاكلعملهحولالتفاصيلجميعخذليا3ًحدعلىوزيركلالسلطانويستدعى

هاتموجالتيوالمصاعبالظروفوكلبلدهفيلِدورماكليعرفأنيريدلأنه...تعترضه

أقصاها.إلىاْتصاهامنالعثمانيةالإمبراطورية

تجربةوأكثرهمإسطبولفيغلطهفيالبنوكأصحابيينالاقتصاديننأمهرعنويساْل

فيستقدمهظريفى"ا"جورجاليهوديبالمصرفيعديهفيشيرونالماليةالسياسةشؤونفيوخبرة

(9)َ.غا..دوَعنلاوالماليةوالسياسهَأهالاحولمنهدروساَويأخذليهٍا

)الدستور(الأساسيالقانونإعلان

ويعتقدالدستور،بإعلانيطالبتويتيارهناككانالسلطةالحميدعبدالسلطانتوكغندما

الدستورهذاإعلانوأنالطرقى،هذاعنإلأيتملاالعثمانيةالامبراطوريةأمراضشفاءبأندعاته

فيالأوضاعلإصلاحبإلحاحتطالبكانتالتيالأجنبيةللدولحاحمأجوابأيكونسوف

العثمانية.الأمبراطورية

منوتتألفعضواَ،وعشرينكانيةتضمباشامدح!برئاسةلجنةبتشكيلالسلطانأمر

إلىالداعيةأشهر.الشخصياتتضموكانت.اثنينوعسكريينمدنياَعشروستةعلماءعشرة

جاميحمثلالمسلمةغيرالأقلياتعنوممثلينبكوضياءكمالنامقمثلالدستورإعلان

أفندى.وأوديانأوهانيس

ايلاساسى؟القانونموضوعفيباشامدحتدوركانماذا

باشامدحتمشروعكانالدستور،حولمشروعاَعشرفىمنيقربماتُدمدَعل

منثلثهويُعينالشعبقبلمنثلئاهيُنتخبغريبنيابىمجلسلَكوتيقترحوكانأحدها،

.66.sحكااisakUUreظ.N.F3،مل،"كاثكاكاهر!(،،
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تبدالسلطانيقول.المجلسهذافيطبيعيينأعضاءواطستشارونالوزراءويعذالحكومهَ،قبل

مذكراته:فيالحميد

ثناءحماعهمننابعاَكانتأييدهولكنومؤيديها،المشروطيةأنصارمنالبدايةمن"كان)1(

منحالبأيالمشروطيةإعلانيجبنهباًباشامدحتأصروعندما.المشروطيةومدح

كافيةفكرهَلديهتكنولم،دولةلأيةالأساسىالقانوندرسقديكن-لمفإنه،الأحوال

ذلكفيقانونيألمع"اأفنديا"اًوديانيكنولمأفندكط""أوديانهومرشدهكان.حوله

هذامعرفتهعدمأنواْعتقد،الإطلاقعلىالمملكةوضعيعرفيكنلمأنهلىٍاضافةٍا،الوقت

(2)011الطائفقلعةفيمنفاهحئصاحبه

رئيساَومصدراَأساساَالفرنسىالدسنورباتخاذباشاوسليمانباشاسعيدأوصىبينما

ومحمودباشاوثروتباشامدحتقصورفيجلساتعدةوبعد.العثمانيةالدولةلدستور

إلىأحالهالذىالسلطانإلىبنداَوأربعينمائةتحتالدستررمسودةتدمتالدينجلال

.مما"االمبعوثان"مجلسالنوابمجلسبتشكيلأمراَالسلطانأصدركما،لمناقشتهالوزراءمجلس

القصر.إلىالموضوعهذاحولدراسةتقدموأنالأمةوتقاليدعاداتمعيتفق

السنطانأحالعليهالتعديلاتبعضدخالواٍالدستورمسودةالوزراءمجلسدراسةبعد

ورئيسباشاوسليمانباشاسعيدالفريقوهممستشاريهمنثلائةإلىالدستورمسودة

للسلطانتعطيالئ13المرقمةالمادةإدخالالسلطاناقترحكمابك،سعيدالكثاب

وقد.حولهمالشكمنقويةدلائلتوفرتذاٍاالبلادخارجإلىبهمالمشتبهنفىصالأحية

ترددبعدولكن،يعارضهوفريقالمادهَهذهإضافةيديوًفريق،فريقينإلىمستشاروهانقسم

السلطانأنبعدفيمانرىوسوفالدستور،إكالمادةهذهإدخالعلىالسلطاناًصر

.الخارجلىٍاونفيهباشامدحتإبعادفيالفقرةهذهإلىسيستند

مسألةفيالأوروبيةالدولإشراكمحاولةهوباشامدحتحاولهمااًغربمنولعل

الذيأفندئا""اودلانأرسلفقدالحميد.عبدالسلطانضدضامناَطرفاَوجعلهاالدستور،

،ويشرح."اخاصة"ممهمةالأوروبيةالدولإلىالاجتماعيهَالشوونوزارةفيمستشاراَكان

يأتي:كماالخاصةالمهمةهذهالحممِدا"عبدسلطنةا"أوالْلكتابهفيبكصائباًحمد

باشا.صلىحتيقصد(1)

.117.Abdulhamid'in Hatira Defteh, Selek Yaymlan, Istanbul 1960, s)ث(
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بأنلهذكرحيث"دربي"اللوردإنكلترةخارجيةوزيرلقاءأفندى""أوديان"استطاع

لهمنروالمسيحييناًمنويحققسيؤمنالعليةالدولةفيالآنالموضوعالأساسىالقانون

دول!ةمعاهدةبشكلالمشروطيةإدارةوضعنيتمانعلاالعليةالدولةنيالادارةوأن،حقوقهم

لأيهناكداعىفلالذلك،الدولهذهلَطلبهاالىالضماناتجميعلإعطاءمستعدةوهي

.11"رومليبشأنالمؤتمريتخذهقرار

إعطاعويستطيعلانهباًلهذكرثماهتمامبكلأفنديأوديانلحديث"ا"دربىاللورداستمع

نًايمكنلاداخليةمسألةالأساسىالقانونمسألةبأنلهذكرأيامبعدولكنهتطعياَ،جواباَ

(1)."االأوروبيةالحكوماتاهِمفتتدخل

دارةٍايضعأنأرادالذيباشامدحتنٍا"ادانشماند:حاميالتركيالمررخويقول

لاوالذكطلموالموًالغريباقتراحهكررالأجنبيةالدولكفالةتحتلتركياالداخليةالشؤون

كانباشامدح!أنهذامنويتضحبه.يوخذلمولكنإسطنبولمؤتمرفيالعقليتحمله

أيةبأنيدركأنيستطيعيكنلمأنهدرجةإلىبالأجانبالشخصيةومصالحهبأفكارهمرتبطاَ

منشىءلهالمقىلاالخارجيةالأيدممطوكفالةضمانتحتالداخليةإدارقانظامتضعدولة

(2)011العبوديةاْنواعأسوأهيأجنبيةبكفالةمناطةتكونالىالحريةوأن،الاستقلال

السكاسيالوضع

العثصانية،الدولةتاريخمنجداَمضطربةفترةنيالحكملىٍاالحميدعبدالسلطانأتى

الأسودالجبلونيبوسنةونيالهرسكنيقاسًةوالثورات،البلقاننيتغلىكانتفالأوضاع

والسلاحبالمالوتمدهاوغيرها.،الثوراتهذهتليحجوروسياالأوروبيةوالدولبلغاريا.ىِفو

جميعاَ.الدولهذهأماموحيدةبقيتالىالعثمانيةالدولةعلىبذلكوتضغطوبالمتطوعين،

لذلكأم870سنةألمانيامعحرهامنخاسرةخرجتقدفرنساكانتأخرىحهةومن

أوروبا.نيتأثيرهاوضعفوضعهاتضعضعفقد

إلأتبدئولا،الداخليةمشاكلهاوإلىمسهمعمراتهاإلىمتوجهاَاهتمامهاكانفقدنكلترةٍاأما

القارةنيوالنحساوألمانياروسيادورتعاظملىٍاأدىمماايأورويية،بالمشاكلقليلاَاهتماماَ

.4/294-295,Osmanli Tarihi Kronolojisi,I. H. Dani$ mendكاحلم"4،لم\،

.4/295,4،.Kronolojisi,10H. Dani§mend،+ء!Osmanli(2)4ءيرلي"لم
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منكثيرفيمتفقةتكنلمالثلاثالامبراطورياتهذهبينالنظروجهاتولكن،الأوروبية

الألمانية،الإماراتوفقدهاAllسنةبسماركيدعلىالنمساهريمةنًاغيرالأمور،

والوتوفروسيامعاداةعلىتادرةوغيرضعيفموق!!نيجعلهاالايطاليةالولاياتوكذلك

الثلاثالامبراطورياتمنجبهةرلفلكىالوضعهذابسماركانئهزوقداْمامها.نداَ

الألزاسبإتليمىالمطالبةعلىقادروغرمنعزلوضعفيفرنسالإبقاءوالنمسا"1ألمانيا1"روسيا،

ألمانيا.)1(لعليهمااستواللتينواللورق

فيتعقدالدولهذهساءروًبينسنويهَاجتماغاتعقدم1AV'سنةاقترحفقدلذلك

"الكىاْوروباىِفدالأمطويلسلامسيسلتاًبسماركسعىأنإلاوبطرسبرغ.وفيمنَابرلين

لهيكتبلموفرنسا"االنمسامعحروبهانتيجةعليهاحصلتالىبالمكاسبألمانياثختفظ

.البلقانجبهةفيالأوضاعالتهبتماسرعانإذ،طويلةلمدةالنجاح

منالأولالأسبوعنيوذلك"ستولا"س"اتدعىالهرسكترىمنقريةنيالقلاتجلبدأت

بوسنة.إلىومنهاالهرسكاًنحاءجميعإلىانتشرتماوسرعانام875سنةأغسطسشهر

ماولكن.الئوراتهذهلقمعجيوشهااًرسلتإذالأيدكطمكتوفةالعثمانيةالدولةفَمتولم

وإيطالياوفرنساوألمانياوروسياالنمساأرسلتٍذاالأمرفيتدخلتأنالأوروبيةالدوللبثت

تي:ياًماتطلبالعاليالبابلىٍامذكرة

المسيحية.للطوالْفوالمذاهبالأديانبحريةالمساسعدم.؟

أراضيهم.المزارعونيملكألن.2

محلياَ.الضرائبمنالمستحصلةالمواردتصرفأن.3

اضطرتولكنهاالعئمانيةللدولةالداخليةالشوونفيسافراَتدخلأالشروطهذهكانت

محلياَ.المواردتوزيععلىاعترضتأنهاغيرقبولها،علانٍاإلى

م؟876نيسانوفي.العئمانيةالدولةموتفرفضواروسيا-من-بتحريضالثوارولكن

وانتشرالثوار..ممساعدةأيضاًالأسودالجبلوبدأ،كذلكبلغاريانيالمصوقعةالثورةاندلعت

الجسور،وتُنسفسكافاويُذبحتهاجَمالمسلمةالقرىأصبح!إذ،مكانكلفيوالدمارالدم

الدولةتجدلموهنا،أنفسهمعنوالدفاعبالتسلحكذلل!المسلمونوبدأالتلغرا!ت،وأعمدهَ

.412صالدعوتي،كاملمحمدللدكتررالرتية"والمساْلةالعثصانية"الدولة(؟"
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معاركوبداًت.العصيانمناطقلىٍاجنديألف18قوامهجيشإرسالمنبُداَالعثحانية

تلكالثلوجتغطىحيثالشتاءموسمنيسيمالاالتوتفمنفتراتتتخللهاكانتعنيفة

التيالمتوترةالدوليةوالمواتفالمعاركهذهتفاصيلفىندخلولن.الوعرةالجبليهَالمناطق

م1876لسنةأغسطسرهمَنهلاًواخرففىلنتفحصها،أواخرهالىٍانألهتماولكناًحدثتها،

باشا""أيوفيالعثمانيالقائدأنزلإذ،الصربفيكبرِةانتصاراتالعثمانيةالجيولثىأحرزت

صائبعلىاستطاعكما"اجارناي!"الجنرالعدوهبجيشقاصمةضربةأغسطس13في

ا"بلغرادا".إلىاْمامهالطريقانفتاحيعئكانوهذااًغسطس30فيامورافا"1نهرعبورباشا

لَولمماروموهوأغسطس31فيإسطنبولالعاصمةإلىالافتصاراتهذهأنباءوصلت

الجديد.للسلطانحسناَفألاَوعذوهبهذاالناسمنمحميرفاستبشرالحكمالحميدعبدالسلطان

موقفاتخاذفقرراباشارشدىالأعظموالصدرباشامدح!الانئصاراتهذهأسكرلت

ولكنهأالشابللسلطانقلقمصدرالصلبالموقفهذاكان.الصربقضية!نيمتصلب

القويةالعصبهَهذهيعارضأن(نذاكعليهالمستحمِلمنوكان.مكانهفيبعداستقرقديكن

.قصيرةمدةفيسلطانينأبدلتالقي

الأوضاعحولمعهماللتباحثباشامدحتومعالأعظمالصدرمعالأولىاجتماعاتهفي

السنطاناندهشالأوروبيهَ،الدولفيالفعلردودوحولالصربنيوالعسكريةالسياسية

،المطلوببالشكلالأوروبيةالعواصممختلفىِفهذهالفعلردودب!قعىمبالاتهماعدممن

العثحالنماالجيشتشاهدوهيمتفرجةستقفالأوروبيةالدولبأناعتقادهمامنواستغرب

.السلاحبقوةلفتحهابلغرادمنيقترب

خيرتاًبدون"الدستور"ساسىالاًالقانونأعلناإذا"سيدي(باشا:مدحتلهقالوعندما

جيوشناتدخلعندماأقوىبروابطبدولتناالصربإمارةربطستؤيدالأوروبيهَالدولفإن

لمالعاىِفالعواصمجميعيشغلماأهمإنإذإلينا،مصوبةالآنلمالعاأنظارجميعإنبلغراد.

تستعصىمشكلةأيةهناكتبعَىفلنالدستورهذانعلنوعندمادس!ورنا،إعلانمسألةهو

مدحتمنالتفكيرفيالسذاجةهذهمنالحميدعبدالسلطانهت(1)،ا"انتلودفيالحلعلى

حلها.ويحاولالمستعصيةالمسائللهايتناولالىوالسطحيةباشا،

,ler,هك.4،،. N.N. Tepedelenogluةءlhamid veKomite1قى( SultanAbd)
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العثمانية،الدولةفيبالاصلاحاتفعلاتهغالأوروبيةالدولأنيعتقدباشامدحتكاذ

الدولةشعوبسعادةنيحباًوذلك،الإصلاحاتهذهلغرضإلأتتدخللاالدولهذهوأن

الدولتدخلفإنإذن،العثمانيةالدولةنيالاصلاحاتهذهيحققالدسشورأنوبما.العثمانية

منالغايةإنإذالدستور،هذالِعلنحالماوينتهىسيقفالعثمانيةالدولةشؤونفيالأوروبية

سحرية،عصاباشامدحتيعذهكانالذيالدستور،هذاوجودظلفيستتحققالتدني

العثمانية.الإمبراطوريةجروحكليداو!وبلسماَ

إلىيدعوشيئأمشهوردولةرجلعنصدورهوكان،السذاجةفطمفرطاَتفكيراَهذاكان

(1).َاقحالاستغراب

بأهميهَلهملمحإذ،الحربفيهولاءاندفاعمنيهدئأنالحميدعبدالسلطانحاولوقد

الشائكة.لةالمساًهذهلحلسلميةوسيلةعنوالبحث،الأوروبيةالدولمواتفدراسة

غبدعسكررَس،الحربيةالعملياتقائدإلى؟خرأمراَأصدرواالباشواتهولاءولكن

بشىء.السلطانيخبرواأنودون،وعنفشدةبكلالقتال.ممواصلةباشا،نادرالكريم

خبرإليهليزفالسلطانإلى-أيام-بعدباشارشدىالأتظمالصلرأتبلإنماولكن

القتاللتصعيدالجبهةإلىأرسلهاالتيالبرقيةويريهبلغراد،نحوالعثمانيللجيشالسريعالتقدم

مرالاًهذاتسحبأن"اعليك:المناقشةأوالترددتقبللا؟مرة،بلهجةالسلطانلهقالصت

خطوةيتقدمولاإليهوصلالذىالمكانفيقائدكلليقفتأخير.أدقبدونحالأ

(2)."الخصوصبهذابرقيةلترسلالاَنتذهبأنوعليك...واحدة

إلاّالأعظمالصدريملكلمالشابالسلطانمنالمتوقعةغيرالآمرةاللهجةهذهوأمام

الفور.علىالنقدميقافباٍبرلهَيةإرسال

مناهتفرجاموقفأبداَتقفلنالأوروبيةالدولأنجيداَيعلمالحميدعبدالسلطانكاذ

.أخرىمرةبلغرادإلىالسلاحبقوةالعئمانييندخول

فإنوروبيةالاًالدولمنوبأمربإنذارالتقدمعنالعثمانيةالدولةجيولقتقفأنمنوبدلاَ

وقففيالصادقةرغبتهاكلهلمللعابذلكفتعلنوبرغبتها،بإرادقاهىتقفأنالأفضلمن

الغالب.موقفنيكوفامعالقتال

لعد.يخصاالمرضرعهذاتناولاكأوشعردفاشلاَ.جاتوركلناححأ،:الياْباتامدحتكان(؟"

.414.llhamid veKomiteciler, N.N. TepedelenoAIu, s2لأ( Sultan Abd)
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رأيه.أخذودونالحميدعبدالسلطانعلمبدونالجوابيةالمذكرةهذ،العاليالبابأرسل

كانواالذيوالأسلوبالجديد،بالسلطانالعاليالبابباشواتاستهانةمدىيظهروهذا

معه.بهالتعاملنيلِرغبون

يعدونهاكانواالىنكلترةٍافإنأبداَ،يتوقعهاالعاليالبابيكنلمالئالمفاجأةجاءتوهنا

روسيا..وبخاصةالأخرىالدولأمامهاللتلويحيخططونكانواوالى-لهمالظهيرةالدولة

القتاليقافٍاإلىوتدعولمذكرتهرفضهااهِمفتعلنالعاقيالبابإلىمذكرةأرسلتإنكلترة

فورية.بصورةالهدنةوإعلان

الأمل.بخيبةالباشواتشعراْخرىمرة

إعطائهبعدباشارشدىالأعظمالصدرودععندمانهٍاأليوت":ا"سرإنكلترةسفيريقول

صداقة.أيةالآنبعدمنهتترقعأنيمكنهالاإنكلترةبأنشعرنهوتراءتهاحكومتهمذكرة

منينتفعونولاالخاطىه،فجهمعلىالاستمراريريدونكانوا.الباشواتهولاءولكن

يتلقوفا.أليالدروس

وطالبتللحربهتفتالدينيةالمدارسطلابمنصاخبةمظاهرةبتنظيمقاموافقدلذلك

الجوابيةالمذكرةالسلطانإلىتدمواالمظاهراتهذهظلوفيبلغراد،دخولحئباستمرارها

المذكرةوكانتالأجواءتلكفيمضطرأالسلطانعليهافوافقرسالها،ٍافييرغبونالئ

ا"أىللنوابمجلساَأنوهوواحدمبرربإضافةولكننفسهاالسابقةالطلباتتكررانجوابية

العثمانيةالولاياتجميعوأنقرلياَسمُعلَنالذيالدستور.مموجبسيُشكل"االمبعوثانمجلس

المجلس+هذافيالمنتخبينممثليهابوساطةفيهستُعثل

جممِعتُذللسحريةَعصاَسيكونالدستورإعلاننًابمرمنينالعالِىالبابباشواتكان

المثاكل.كلوتيالصعوبات

لذامئلهم،بذلكأيضاَالعالميومنأن-نظرهم-لقصريتوقعونأو!يدونوكانوا

.أخرىمرةالقتال.ممتابعةأرامرهمأصدروا

رهيبةحربوإلىروسيامعصريحةمواجهةلىٍاالعثمانيةالدولةيجرونالحقيقةنيكالوأ

.مدمرة

مركزهثبتتديكنلملأنهذلدً،جماحهمكبحعن(نذاكعاجزاَالشابالسلطانكاذ
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فرصةتّوفقدالسلطانبأنيعتقدانباشارشدفىالأعظموالصدرباشامدحتكاك

قتملاالنمساوأنالعئعانية،الدولةبحانبإنكلترةأنإلىتستندحساباتهماوكانت،ذهبية

يمضلمولكنيذكر،شىءأىفعلوحدهاتستطعلنروسيافإنلذلكبالآمر،كثيراَ

الذتالباشواتوأنصحيحةكانتالشابالسلطانترتعاتبأنتبينحئيومينسوى

الأمور.ممجرياتعلماًيحيطونولا،سياسيةبصيرديملكونيكونوالمالسياسةنيعصرأقضوا

العالميهَ.السياسةوخفايا

الصربقضيةحلفيهاتطلبالعاليالبابإك.ممذكرةالكبرىالدولتعَدمت!مينبعد

الكبرىالدولمذكرةلهجةلكانتالحربفيالعثمانيالجيشاستمرولو،السلميةبالطرق

.القتالبإيقافللأمرالانصياعإلىالعثمانيةالدولةولاضطرت،وأقسىاْشد

بذلكمظهرينأخرىسياسيةغلطةباشاومدحتباشارشدىالأعظمالصدركرروهنا

الكبرىالدولمذكرةعلىالجوابإرسالبتأخيرأولاَتاما.ايلاولبالدرسانتفاعهماعدم

أخيراَالجوابأرسلاوعندما.العثمانيةالدولهَموقفقوةلحىسيدلهذاأنأساسلحى

السياسية.الظروفتلكفيالتحقيقصعبةوشروطاَمطالبضمناه

يأتي:ماالمذكرةفيطالبافقد

.للسلطانولالًهلإعلانإس!نبرلإلىخضرأنالصربأميرعلى-1

الدولةكانتالئا!ماربعالقلاعالعثمانيةالدولةإلىتعيدأنالصربإمارةعلى-2

العنَمانية.بالقواتالقلاعهذهتشغلنْاو.ام867سنةمارةاٍللأودعمَهاقداْلعثمائيهَ

الصرباًمنعلىالحفاظمسألةتناطوأنالصربيةالمسلحةالميليشياتتلغىأنيجب-3

للمدفعية.بطاريتنِمعالجنودمنألفاَعشرأحدتوامهايتجاوزلار"غيةتوةإلى

أماكنهمإلىالمجاورةالولاياتمننزحواالذينالمهاجرفىتعيدنًاالصربإمارةعلى-4

مؤخراَ.بنتهاادقيالقلاعهدمتقوموأن

فإنبعد-فيماستئبت-الئألحربتعويضاتدفععنالصربإمارةعجزتذاٍا-ء

.11التعويض"امبلغالمبلغهذاةدًلافبنسبهَتدفعهاالىالضرابًمقدارمنتزيدأنعليها

معبلغراد"11سربطالذىالحديدىالخطوتشغيلبإنشاءمخولةالدولةستكون-6

،،نيش،،.
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أرادأحد.انتباهيجدبنْاودونلهدوءيعملكان،اليدينفوَمكمواقفاَيكناولكنهبعد،

يدورمايعلمأنهوشىءاًهمبأنمن1لأنهعليهيعتمدأنيستطعنَمحولهيجمعأناْولا

العالم.نييدوروماحوله

رأسهاعلىكانالنشطةالاستخباراتمنصغيرةنواةتشكيلهوعملهماأولنفاٍلذلك

."انيامافرو1الدكمَورالخاصطبيبه

ىِفالاستخباراتأجهزةأنشطمنواًصبحتسنتينبعدالصغيرةالنواةهذهكبرتوقد

واستخباراتالروسيةالاستخباراتأجهزةمصارعةعلىلهَادرةكانتإنهابحيث،العالم

الأولهَات.منكئيرفيلَصرعهاوأنكفاعه،بكلالأخرىالأوروبيهَالدول

إلىحئينفذأنالاستخباراتمنالصغيرةالنواةهن!استطاخالشابالسلطانأنوالغريب

الواردةالسريةالتقاريروتصله،هناكيدورماكليعرفأصتىبحيثإسطبول،فيروسياسفارة

(1).بأولأولأالسفارهَإلىالروسيةالعاصعةمن

:الحربموضوعإلىولنعد

الاًوروبيةالدول!يعإكمذكرةروسياأصدر،تأخرىمرةالمعاركاستؤنفتأنبعد

المعاركاستمرارأماماليدينمكتوفةتقفأنتستطيعلنالقيصريةالحكومةأنفيهاذكرت

إلىوالدعوهَالقتاللوقفأيضأبالتدخلالدولهذدوتطالبفوراَ،القتالإيقافتطلبوأنها

أسابيع.ستةهدنة

البابموقفكانماذاولكن.المذكرةهذهعلىاطوافقةالكبرىالدولجميعرذوكان

العالي؟

بدلاَاًشهرسشةالهدنةمد،تكونأذبشرطت!لولاتَعلاوقفعلىباطوافقةبياناَأصدر

منالفترةهذهخلاليتمكنأنيأملكانالعاليالبابأنهووالسبب،أسابيعستةمن

قدالإصلاحاتمنجوأنًابالكبرىالدوللترىالنياي،المجلسوتشكيلالدستورإعلان

الشعوبجميعلأنالداخليةللاضطراباتمبررهناكييقلموأنهالعئمانيةالدولهَأرجاءساد

نظرةكانتترىكماالنظرةهذهالأمور.لَستبَوبذاكاملةحقوقهاسصأخذوالأقليات

هاسترً!أخرفىومرة.الدوليةالسياسةثعقيداتالحسبانفيتأخذلمإذبموسطحيةساذجة
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VA

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


حئعنيفةمعاركوخاضبسرعةباشاالكريمعبدالقائدفتقدم،أقسىوبضراوةالقتال

.11"جارنايفانجنراللقواتمقراَكانتالى"جونيس"امدينةعلىاستولى

اللهجةشديدنذاراًٍاروسياأرسلتإذ،الشابالسلطانيخشاهكانماأخيراَوقعولكن

فإنوإلأاًسابيع8-6اًمدهاهدنةتُعلَننًأوساعة48ظرفىِفالقتالبإيقافوطالبت

التعبمًةبإعلانهذهقديداتهاوأردفت.العثمانيةالدولةمععلاقاتهاجميعتقطعسوفروسيا

قيصربدأكما.القتالمناط!منالقرييةحدودهاعلىفرقستوتحشيدالجيشفيانجزئية

اًطولطدةالصبريستطعِلننهباًَالًلاقوالوعيدالتهديدخطاباتمنسلسلةلقاءباٍروسيا

الظالمين.الأتراكقبلمنالمسيحيونلهيتعرضالذيالظلمأمام

موقفعنمنهولِستعلمونالمشررةيساْلرنهإنَكلثردسفيرإلىالعاليالبابباشواتوهرع

إنكلترة.

فقدلذلك.القتالاستمرارتعارضأيضاَكانتنكلترةفاٍ،الأملبخيبهَرجعواأنلبئواوما

الهدنة.علانواٍالنارطلاقٍاوقفقبولإعلانلىٍاالعاليالباباضطر

مشكلةفيهتبحثإسطبولفيمؤتمرعقدَصرَمقانًالبئصَماالكبرئالدولولكن

.الموضوعلهذاروسياانفرادعدمترفنلكىالبلقان

إسطنبولمؤتمر

بالدولةروسياانفرادخشيتأفاإلاّالنارإطا،قوقفتؤيدكانتإنكلترةأنمع

فيسفيرهاإلىأوعزتفقدلذلكاطريض".الرجل11تركةبابتلاعأطماعهاوخقيقالعثمانية

المسألة.هذهفيه!فيسيرأنينوكماالذيواطدىلهالحقيمَيةالنيةلمعرفةرصيَملا.ممقابلةروسيا

مؤتمراَالفورعلىتعقدنًاالكبرىالدولحَلى"إنوأكيداَ:واضحاَالقيصرجوابوكان

فإنالخطوةهذهتلىالكبرىالدولتقدملموإذا.البلقانيةوالقضيهَالشرقيةالمسألةلبحث

.11وحدهاالمهمةهذهنجازٍالىٍاعندئذِستضطرروسيا

،إسطنبولمؤتمرإلىالكبرىالدصرلدعوةمهمةعاتقهاعلىإنكلثرةاًخذتالمقابلةهذهبعد

المشكلة.هذهفيهالتبحث،كذلكالعثمانيةالدولةفيهتشترك

مركزاًسطنبولٍااختيارتلىبعضهاتحفظمعالاقتراحهذاعلىالكبرىالدولوافقت

الكبرىالدولاكتفاءعدموجوبوهوجديداَمطلباَأضافتفقدروسياأما.للاجتماع
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هذايكونولاقوىءضمانهناكيكونأنيجببل،بالإصلاحاتالعثمانيةالدولةبوعود

مدىلمراقبةالعثمانيةالدولةداخلالدولهذهمنعسكريةوحداتبوجودإلاْالضمان

.الإصلاحاتهذهتطبيق

علمِهاعترضتوقد،العثمانيةالدولةلأراضىعسكرياَاحتلالاَيعىالشرطهذاكان

قائلة:نكلترهٍَا

بإجراءالعثمانيةالدولةتعدأنيكفىإذدي،الماالضمانهذالمثلمبررهناكليس

.الإصلاحات

حالأيهَعلىألمانيا.سكم!بينماالإنجليزيةالنظروجهةتأييدفيوفرنساالنمسااشتركت

قهما:ياًكماالمشتركةالوفودوكانت.إسطنبولإلىبالوصولالكبرىالدولوفودبداًتفقد

باشاوادهمباشا،صفوتالخارجيةوزير:العثمانيةالإمبراطورية

فورتردوالبارون:الألمانيةالإمبراطورية

زيشىالكونت:النمساويةالإمبراطوريهَ

دوشودوردىوالكوفَبوركواندوالكونت:الفرنسيةالجمهررية

أليوتهنر!والسير،بورفىساليزدومارسىاللورد:إنكلترة

كورنِالكونتإيطاليا:

(1)فيَلانغأالجنرال:القيصريةروسيا

والنمساوألمانيافرنسامنمرّإسطنبولإلىسالزبورىاللوردنكلترةٍاممثليأقيأدتوقبل

دولةكلنيةولمعرفهَالموقفحولمعهمللتشاورالدولهذهساءبروًاجتمعحيثوإيطاليا

فيصادفتُ"لقد:بقولهرأيهْلخصسطنبولٍاإلىوصلوعندما.العثمانيةالدولةتجاهوموقفها

مساعدةنيةيحملنَمأصادفأولكنىلها،يثقلاأوروسيايحبلانَمهناإلىطريقى

لها".اقرامأوحبايإعلانعلىيتجاسرأو،العثمانيةالحكومة

ولمدلهَيقاَ،الموقفكان؟نذاك.العثمانيةالامبراطوريةتجاهالسياسىالمولهَفهرهذاكان

قبولخياروًاروسيا،معطاحنةحربنيالدخولخيار:خيارانإلأالإمبراطوريةأماميكن

نأوهوأمامها،واحدمخرجسوىهناكيكنولملها.الكبرىالدولستضعهاالىالشروط
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فينظرهاوجهاتاتفاقوعدمبينها،فيماالكبرىالدولتنافمسحدأتصىوإلى.ممهارةتستغل

الرفيعالطرازهذامنسياسىرجلىًاآنذاكالعاليالبابفييكننمولكنالأمور.منكثير

الذيهوالحصيدعبدالسلطانأنكيفسنرىولكنالدتيقة،المهمةهذهمثلإنجازيسنطع

علىقائمةستكونالدوليةلسياستهالرئيسيةالسمةإنوكيف،المجالهذافيبعدفيماسيتميز

.الكبرىالدولاًطماعمندولطَعلىالحفاظأجلمنالدوليةالتناقضاتومواز-نةاستغلال

المرتمر:إلىولنعد

ممثلىالهضتراكدونالروسيةالسفارةفيالكبرىالدولممثلىباجتماعاْولاَأتمالهالمؤتمربدأ

العثمانيةاالدولة

ينتظرالعاليوالبابأيامعشرةالكبرىالدولبينالأوليةالاجتماعاتهذهواستمرت

المطالبمنطويلةقائمةبشكلمباحئاقانتائجالدولهذهتدمتوأخيرأنتائجها،بقل!

:والشروط

تضافبل،الحربتبلالسابقوضعهماإلىالأسودوالجبلالصرلبيعودأنيمكنلا.\

.الأرضمنأخرىمساحةإليهما

الأمروكذلك.الذاتيالحكملهاويُعطىالغربونحوالجنوبخربلغارياتتوسع.2

والهرسك.للبوسنةبالنسبة

وبموافقةالعثمانيهَالدولةقِبلمنالوقتمنلفترةسيعينونفإنهمالأقاليمهذهولاةأما.3

الأوروبيهَ.الدولمن

المناطق.هذهفيالقلاعفيالعثمانيينالجنودوجوديقتصر.4

مؤلفةمسلحةمدنيةميليشياتوتُشكلالشعبأفرادلدىالموجودةالأسلحةلُجمع.ه

والمسيحيين.المسلمينمن

الأقاليم.هذهوارداتثلثعنقيدماأخذالعثمانيةالدولةتستطيعلا.6

المَوصيات.هذهتطبيقطراقبةدوليةلجنةتُشكل.7

أعظمصدراَباشامدحتتعيين

الصدارةختم3بتقدالحعيدعبدالسلطانيقومذمنتظراًاٍكانمايحدثالأثناءهذهفي

إصدارحوذاشهرعدةمنذجهودهكثفقدباشامدحتكانباشا.مدحتإلماالعظمى
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باشا.مدحتيأملهكانلماتماماَمعاكسبشىءجاءالدستورإعلانلعلبل

مهتمةتكنلم،الإنسانيةباسمللإصلاحتسعىأفايعّدتكانتالتيالأوروسةالدولإذ

فقطالسلافعلىمنصبينورعايتهااهتمامهاكانبلاليهود،أوالأرمنأوالرومبالرعايا

تقليلمنبدلاَإنهاأى،الحقوقفياطساواةاسمتحتاًيضاًهؤلاءواًضافتالمشروطيةفجاءت

(110كاهلهاعلىجديدةأعباءبلجديداَ،عبئاَاْضافتفافاٍالعثمانيةالدولةمشاكل

حيثالعاليالبابإلىراجعاَباشاصفوتوقفل،رهل!ؤملامنالأولىالجلسةانتهتوعندما

القانونإعلانخلفهالذيالانطباعليعرفالجمر،منأحرعلىينتظرهباشامدحتكان

قالوا؟"اماذاقالوا؟..."ماذا:بلهفةسأله،الأوروبيةالدولوفودعلىالدستور"11الأساسى

(3)011أطفاللعبةإنهاتالوايقولوا؟أنتتوقعا"وماذاوببرود:بانكسارباشاصفوتأجابه

هـالمصادف2931محرم5السبتيومحئيوماَوعشرينتسعةالمؤتمرأعمالاستعرت

حولقراراتهمفيهاواتخذواجلساتسَمعخلالهاالمؤتمرونعقدحيثم18لإ7/1/30-ا

وبلغاريا.الأسودوالجبلوالهرسكال!وسنةمسائل

إسطنبولمؤتمرقرارات

مؤقتة.وأخرىةمًلادشروطاَتحتويالقراراتهذهكانت

الدائمة:الشروطأهم

.الحربتبلبوضعهاالصربتحمفظأن-1

ألبانيا.ومنالهرسكمنالأراضىبعضالأسودالجبلإعطاء-2

وأنسنواتعسولمدةالمسيحيينمنوبلغارياوالهرسكالبوسنةولاةيكونأن-3

باخَمناعندالدولموافقةتُستحصلكماانتخالهم،عندالأوروبيةالدولموافقةتُستحصل

حياقم.طوالوظائفهمفيييقواأنيجبالذينالاستئنافحكام

هذهفيالأمنلحفظواطسيحيينالمسلمينمنمختلفةمسلحةميليشياتلَشكيل-4

.البلدان

التركيهَ.اللغةبحانبرحميةلغاتالمحليةاللغاتتعدأن-5

الدولة+خزينةإلىمنهاجزءوإرسالالبلدانهذهفيالمستحصلةالضرالًبيرادٍاصرف-6

.98.3kan N_ F_ KisakUrekقHaلمى""،)
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إلىووصلسابقاَليهاٍاأشرنااليئالمراحلالدستورقطعوتد"االدستورا"الأساسىالقانون

.م31876/1-ـه2931سنةالحجةذي6فيإعلانهتمٍذاالأخيرةالمرحلة

ويعذهاالأوروبيةللدوليخبئهاباشامدحىَكاناليَالمفاجأةهوالدستورإعلانكان

.المفاوضاتفيبيدهالماضىالسالأح

الدولوفودكانتثر.موًمسرحيبشكلهذهمفاجألَهيعرضأنباشامدحتاًحبوقد

إسطبولفيباشا""قاسممنطمَةنيالبحريةوزارةبنايةفيالعثمانيالوفدمعمجتمعةالكبرى

اطدافع.بأصواتالبنايةنوافذارئختعندما

..متسائلةبعفبنظراتإلىبعضهميتطلعوأخذالأوراقعنأبصارهمالدولوفودرفع

ومخاطباًالوفود:"1(مبتسماَباشاصفوتخارجيتهاووزيرالعثمانيةالدولهَممثلوقفوهنا

الدولةفيالدستورإعلانبشرىتزفالاَنتسمعوفاالتيالمدافعأصواتإن!السادة"أيها

تبعَىلنوبذلكالأعيانونجلس"المبعوثان"امجلسالنوابمجلمىقريباَو!سِجتمعالعثمانية

."االعثمانيينالرعاياجميعالاصلاحاتجميعوستشمك.ايلامةمنرقابةبدونالدولهَدارةٍا

إذناعلِنقدالدستورأن.مما!السادةأيهالهم:يقولأنثحاولالعئمانيةالدولةممثلوكاًن

الرعاياأحواللإصلاحقبلكممنشروطوضعإلىحاجةولا،هذاتمركملموًحاجةفلا

الإمبراطوريةأرجاءىِفتريدوفاالىالإصلاحاتجميعسيكفلالمُعلَنالدستورلأنالعثمانيين

العثمانيهَ.

يأقِ:مايتوقعباشاصفوتوكان

وثحزمونأوراتهمسيجمعونفإنهمالعثمانيالدستررإعلانخبرالدولمندوبريسعحالما

جاءواقدفهم،لبقائهممبررأومسوغىًاهناكييقلمٍذاأتوا،ثِمحمنويعودونحقائبهم

كفيلوهويُعلَن،الدستورهووها،العثمانيةالدولةأوضاعبإصلاحالكفيلةالطرقلبحث

المؤتمر؟.مباحثاتفيالاستمرارَمِلوالبقاءَمِلفإذن،الإصلاحاتلهذه

مدح!قِبلمناختوقعةبالنتيجةتأتلمالمرتبهَالمسرحيةهذهأنهوحدتَالذىولكن

أوراقهمعلىانكبواثم،الوقتمنبرهةباشا"ا"صفوتوجهإلىالدولممثلوتطلعإذباشا،

.أيحدثلمشيئاَوكاًنمناقشاثمإلىوعادوا

خطابه.مجكلوإنماكلامهنصهانرردلا(؟"
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.ممرالهبةتقومأوروبيةدولستأعضاءمنلجنةتكوقأهمها:فكانالموقتةالشروطأما

عسةقوامهابلجيكيةقواتاللجنةهذهبإمرةتكونوأن،واحدةسنةلمدهَالاصلاحات

.جندىلاف1

المسيحيينالولاهَفقرةسيماولاالقراراتهذهفقراتبعضعلىالعاليالباباعترض

سالزاللوردإنكلمَرةمندوبإكسراَباشاسعيدالحميدعبدالسلطانواْرسل،المراقبةولجنة

الرلاةفقرةتعديلعلىالاتفاقتمكما،البلجيكيينالجنودالهَتراححذفتمحيثبورى

فقط.واحدةمرةاختيارهمعلىالدولموافقةوجعلتالمسيحيين

ىذ31ول91كانون2،ثنيالسلطانإلىسريةرسالةبوريسالزاللوردأرسلوقد

وحدهاتستطعلاوإفاحليفوْاصديقأيدونالاَنالعثمانيةالدولةإنفيهاقالاطجة

العصَادولاالماكلاتملكلاأفاإلىإضافةالبلقاندولمنحليفاتهاوأمامروسياأمامتقفأن

(110الحربهذهلمئلالمؤنولا

لهتتعرضالذىالكبرالخطريدركنَممستوىفييكونرالموأنصارهباشامدحتولكن

فكان،المرونةببعضالتصرفيحتمكانالذيالسائدالسياسيوالجوالعثعانية،الدولة

أنهذلكفيمه!جحوكانت؟خر،بديلم!قتدونالاقتراحاتلكلالتامالرفضهوجواهم

سيجتمعالذيالشعبمجلسوأنصلاحيتهمخارجذلكلأنالشروطهذهتبوليسعهملا

الشعبلأنذلك،الاقتراحاتهذهمثلقبولصلاحيةيملدُالذيهو-انتخابهمَمينًا-بعد

كونتالفرنمبىالوفداًعضاءاًحدكتبهالذيالتقريرولعل.السلطاتمصدرهوالآنأصبح

يلقىإسطبول"اموتمرافتتاحمنيوماَعشرلانيةبعدى111م01877/1/1فيشوردىدى

نذاك.1العاليالبابموقفعلىضوءاَ

هاتتقدمكانمرَرالىالمقترحاتجميعمنسلبياَموقفاَيتخذونالعثمانيالوفداًعضاء"كان

إسطبول،أهاليعندخاصة،الثورةحبا"موضة"اسادتا!خيرةالسنةو!ني.الأجنبيةالدول

بثلأنهَعبدالعزيزخلعقبلبعيدأوقريبمنبالسياسةةت،اععلىيكونوالمبأفمعلماَ

يبرهنوالكىوإثارقمتهييجهماستطاعتباشامدحتأنصارمنقليلةزمرةولكنشهور،

والصوفية-الدينيةالمدارسطلبة-وبخاصةالشعبمنمعينةطبقةوانمجانبهمالعامالرأىأن

,4/291-292,7ahh Osmanli Tarihi Kronolojisi,1.H. Dani§ mendلأ("
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السلاحضدهخصومهيستغلنْاالآنيخشىباشامدحتأندرجةإلىالمظاهرةعلىاعتادوا

نفسه.

خطرلىٍأانقلبتأجرها،دُفعمرتبةسياسيةكلعبةبدأتالتيالمظاهراتبأنالقولويمكن

بأعمالهم،مشغولينسابقاَإسطبولفيالجميعكانوبينما.لحظةكلنيبالانفجاريهدد

أصبحلذلك،الخاصةبشروفيانشغالهممناكثروالسياسةالدولةبأمورمشغوليناْصبحوا

الجصاهير".لىٍاأنفسهميُحببواأنالشاغلوشغلهمالدولةساسةهئم

إلىيُعَدَّماقتراحأيهناكيكنلم11:التقريقرلالمزتمرفيالعثمانيوفدالموقفوحول

الآقِ:الجوابمنهمونسعإلأالعثمانيالوفد

لافإننا(1)المجلسانويجتمعالانتخاباتتجرِلمفماحركتناقيددَهلالأساسىالقانونٍذا

بساطعلىالأسودالجبلمسألةكانتعندمافشلاَ.الموضوعهذافيالبحثنستطع

:الاقتراحهذاأناتقدتُالبحث

لوفماذا،صغيرةتضحيةتقدحالواجبمنأرىالأسودالجبلمعالصلحيتم"لكي

الأضرة؟11الحروباًثناءفيعليهاالاستيلاءتمالتيالقرىمنقريتانأوقريةلهتركت

القانونمعتماماَيتصادمالذيالعملهذا.ممثلنقومأننستطيع"كيفجواهم:كان

لاكلاتُعذالعشانيةالأمبراطوريةانٍا11:وتقولواضحةالقانودنمامنالأولىفالمادة؟الأساسى

سبب".أىأوعذرأيتحتمنهاجبزءبأيالتضحيةيمكنفلالذلكيتجزاً،

فيالروسيالوفدجعلهلموضوعحلاَيجدأنكاليسjدالبارونالنمساممثلحاولوعندما

البوسنةفيسنرالتعسلمدةالولاةتعييننيموافقتنااخِذتْلوا"ماذاقائلاَ:مسدوديئطر

ينافيباتتراحتقدممَمقدالمعاليصاحبيا"إنكمباشا:صفوتأجابوبلغاريا.والهرسك

الآساسى"ا.)2(القانونمنالسابعةالفقرة

حيثالسلطانطقابلةالقصرإلىبوريسالزاللرردحضرالحجةذيمن2811/14وفي

هذهبأنوتالالأخيرةالتعديلاتاللوردعرضوقدبينهما.بالترجمةباشاسعيدقام

التعديلاتمنالأخيرةبصيغتهاالشروطرُفضتإذاوأنهعملهيمكنماأقصىهىالتعديلات

الأعان.ومجل!النرابمحل!("

.432-433.2(Sultan AbdulhamidveKomiteciler, N.N. Tepedeleno$1u, s)
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عزلهَفيالعثمانيةالدولهَوضعيعىوهذا،إسطنبولالسفراءوسيغادرسينفضالمؤتمرنفاٍ

.البلقانفيوحليفاقاروسيامعضروسحرباحتمالأمامالقاسيةالظروفتلكوفي،تامة

القصر،فطنفسهاليوآمساءفطالاجتماعإلىوزراءهالسلطاندعاالمحدقالخطرهذاوأمام

وعنوالماليالعسكريالوضععنكافيةمعلوماتإعطاعوالاجتماعأثناءفيمنهموطلب

نْافكانالمواضيعهذهجميعحولمتناقضةإجاباتتلقىوغضبهلدهشتهولكنه،التموين

المواضيعهذهليبحثوارصَعلافيالاجتماعاتفغرحدىٍافيبالاجتماعأمرهأصدر

الموحد.ايلأخيرراًيهملهليقدموابالتفصيل

يأتي:ماللسنطانجواهمكانالاجتماعءاهَمن)وبعد

جئنافكما،بالاستعداداتولاالعسكريةبالقوةتكونلاالعبرةفإنالظروفهذهمثل"ني

أربعصالًةإلىعددنايصلأنإلىنحاربنًامستعدونفإننافارساًربعمائةونحنناضولالاًإلى

(1)0،1أيضاَ

الشعورمنالأدنىالحدإلىيفتقرجوابوهوباشا،مدحتوزراءجوابهوهذاكان

الخطير.الوضعذلكأمامبالمسؤولية

والحكامالمختلطهَاللجنةعلىموافقتهمبأذيعتقدونووزراؤهباشامدحتكان

أحدبباليخطرولم.الأخرىالعثمانيةالولاياتفيسئومثالوضعإلىسيوديالمسيحيين

(2).َاديدجشيئاًيكونولنكريم!وجزيرةلبنانفيفعلاًموجودالوضعهذاأنمنهم

إفموالحمالهَة!البلاهةهذهلمثل"تباَاطوضوع:هذاحولمذكراتهفيباشاسعيدويقوك

.11!هلمكباًالروملىيضيعونسوفهذابعملهم

11باشارديفعسكروا"سَرْباشا""امدحتنًاإلىمذكراتهفيباشاجودتالمررخويشير

(3).الحربأتونإلماالعثمانيةالدولةدفعواالذفىهمباشا"االدينجلالو"محمود

كانإذ،الضروسالحربهذهإلىالعثمانيةالدولةجراًمامالوقوفعبثاَالسلطانحاول

حرلهافيأملبأممطأبداَلهاتسمحلاللدولةوالداخليةانرجيةالأوضاعأناليقينعلميعلم

خلقباشامدحتولكن(4)،اشابسعيدالرأيهذافييشاركهوكان.القيصريةروسيامع
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مباشرعْيرتهديدأوجهوتدخائناَ،ويعدّمتقاعساَالحربيعارضنَمجعلمعينأجواَحواليه

لمو،للحربلمعارضتهالهمةوسقوطبالخيانةباشَاسعيداتهمعندماالحصيدعبدالسلطانإلى

صاخبة.ممظاهراتللقيامالدينيةالمدارسطلبةحرضنَمأرسلبلهذاباشامدحتيكتف

.للحربتأليداَ

يمئلهقويحربىواتجاه،السلطانويمثلهضعيفسلمىاتجاه:اتجاهانهناككانفقدإذن

فقدلذابعد،يتشكللمالمبعوثانمجلسكانولماباشا.الدفىجلالومحمودباشامدح!

رجالكبارمنويتكوناطهمة،هذهيقومالعادةفوقمجل!تبلمنالأمرمناقشةاقترح

احتمعوتد.العثمانيةالدولةثنيوالمللالأديانممثلىومنوالَمدنيين،العسكريينمنالدولة

الباباهـفط294محرم3-ما877/1/18المصادفالخمي!يومىِففعلاَالمجلسهذا

+"المسلمةغيرقلياتالاًعنممثلاَستونابينهم1عضوا024َبحضورالعالي

أزمةفيفهىإطلاقاً،للحربمهيأةغيرالعئمانيةالدولةأوضاعكانتفقدذكرناوكعا

مرهقاَكانأنفاسهلالتقاطالوتتمنفسحةيجدلمالذىالجيت!أنكما،َهمَهناخمالية

عبدالعزيزالسلطانعهدمنذوبلغارياوالهرسكالبوسنةفطالعديدةالثوراتوبقمع،بالحروب

والذخائرالأسلحةنقصعنفضلاَالأسودوالجبلالصربفيثوراتمنأعقشهاوما

الدولهَكونجانبإلىهذا.المدربينالضباطعددىِفكبيرنقصإكإضافةْ،والتموين

حليف.بجانبهايبهنلمٍذا؟نذاك،سياسياَمعزولةالعثمانية

لىٍارسالةسالزبورىا"ا"اللورد3إنكلترممثلاْرسلالمجلسهذاانعقادمنواحديوموقبل

"إنالأسطر:هذهمنهانقتطف،العثمانيةللدولةالسىًالوضعفيهايشرحباشامدحت

وأالدولاقتراحاتقبولإنإذ،ةِربكمسؤوليةمعاليكمعالَقعلئتقعالتيالمسؤولية

لكونكمذلك.أنتميدكمفيفناءهاأودولتكمسلامةأنكمافقط،بكممنوطةرفضها

(1)0"سلطانكمغلىريثْاتلايستطيعالذ!الوحيدالشخص

،اختارهالذىالطريقفيالسيرعنباشامدحتإيقافيستطعشىءهناكيكنلمولكن

حكومة"كافت:9،21صسى"وشاسيهخعرصيهجات،سلث!إودورثانيالحمبد"عبدكتابوعرالحميدجداللطان

ضمايديهصتلْروتهضياعمجتىكانلأقذلكافعارضين،رأسعلىالحميدعدالصلطانوكاط،الحربتعارضإصطرل

."العامالرايثحثىكان
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فيالناريةالمقالاتبكتابةوالايعاز،بالحربالمطالبهَالصاخبةالمظاهراتترتيبفياستمراذ

بالخيانةئِتهمأندودْالتيارهذاأمامأحديقضنًاالمستحيلمناًصبحث!حب،الصحف

وبالجبن.الوطنية

ستارتحتالعثمانيةالدولةضد،المؤامراتأكبرمنمؤامرةنفذتالمجلسهذااجتماعوفي

الخطابةمنصةلىٍاباشامدحتقامالمؤتمرانعقادبدايةففيالحر.والراًيالديمقراطية

ىِفالأعضاءالدولمقترحاتلهمقرأكما،الدوليوالموقفالسياسىالوضعواستعرض

هذهعلىالموافقةأوبالرفض1رائهمبداءٍاالحضورمنطلبذلكمنالانتهاءوبعدالمؤتمر.

.الحربمعناهالرفضبأنالممبيناَالمقترحات

المقترحاتهنهمنددفىبكوعابدقبكورؤوفباشاوصبحىباشارشدكطوخطب

فا.ورافضين

منالعثمانيينالمسلهمينموقف"علمناةالمسلمينتيرالأعضاءمخاطباَباشامدحتتامثم

"ا.المسلمينغيرمنالعثمانيينموقفنعرفأننريدوالآن،المسألة

وغيرالمسلمينمنالعثمانيينااإنقالًلاَ:حماسةبكلليخطباًفندي""سافاقاموهنا

خطيرأانتهاكأتشكلالمرتمراقتراحاتوإن،إخوةوهمواحدوطنأبناءهمالمسلمين

للئضحيةمستعدون-المسلمينأشَقائنا-معفإننالذلك.الدولهَولاستقلالالمشروعةللحقوق

العئصانيون"ا.)1(وليحيادماشًامنقطرةرخَال

سان1"-مجلسأعضاءأحدأرسلنماواٍ-مرضه-بحجهَحاضرأالرومبطريركيكنولم

بطريركأنكماأفندى"،UL.."لهَالهاكلمةكليؤيدبأنهليعلنماَهلوقدعنه.ممثلاَسينود"

وعلىعنه.ممئلاَ"اجيان"إنفيااحمهشخصبإرسالقاموقدحاضراَيكنلمأيضاَالأرمن

فإنهالعثمانيةالدولةضدالأرمنيةالحركةمخططىأنشطمنكانالشخصهذاأنمنالرغم

قائلاَ:يخطبقامذٍادورهتمثيلفيأبداًيقصرلم

درجةإلىالسنواتهذهطوالالعثمانيةالدولةخدمتدالأرمئالشعبإنا"سادقما!

بفضلالعثصاقِالمواطنصفةشرفويححلنفسهالوطنابناليوموهو.بالنفسالتضحمِة

سلطاننا.
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وضدالحقضدهويقدمهاقتراحكلولكن،العدالةوعنالحقعنيتكلمتمرالمليإناسادتي

فإن؟عدالةهذافهل.الأناضولإلىالروملىمنالجركسنقليقترحإنهمثلاَ:فانظرواالعدالة

...الك..؟ًارشبالأناضولسكانأليسايأناضول؟إلىنقلهميطلبفلمَأشراراَالجركسكان

الانسانيهَ،أوالعدالةهىليستالمؤتمرغايةنفاٍأشراراَليسواالجركسنَأكمااسادتييا..كلا.

(1)."التضحياتجميعلتحملاستعدادناونعلنللمؤتمراقتراحكلنرفضفإننالذلك

نَصفالمؤتمر،مقترحاتحولالأصواتخذتوًأنباشامدحتاقترحالجلسةختاموفي

عدةباشامدحتوانتظر..جالسونالكل..فليقفيؤيدهانَموفليجل!ي!المقترحاتيرفض

قرناَانتظرتَلوباشا!"يا:القاعةفيدوى"بورصة"اممثلأفندىعابدفىصوتولكن،دقائق

علىالتوتيععلىالأعضاءتسابقثم..القاعةنييدو!حادتصفيق..."ادحأيقومفلنكاملاَ

المتجمهرتللناسالبشرىأوالخبرإيصالتمثمييكى".وهومرتينوقعابعضهم1المضبطة

الحرتا...عاشتأيضاَ:الهتافدوىوهناكالقرار،نتيجةالمنتظرينالمجلسبنايةخارج

!الحربعاشت

العثمانيةالدولةرأيإلىللاستماعللعؤتمرجلسة؟خرانعقدتالثانيكانون2،روموفي

هذهبأنيتلخصكانالذي(2)حكومتهردبمَراءةباشاصفوتفقاماطقترحات،حول

العثعانية.الدولهَباستقلالتخللآفامقبولةغيرالمقترحات

"إنتائلاَ:سالزبورياللوردقامحئالمذكرهَقراءةالتركيةالخارجيةوزيراًنهىإنوما

لذاالمرتمر،لاستمرارضرورةهناكتبقلمأي،بالرفضواضحجوابالعاليالبابجواب

الموتمرا".مناقشاتاختتامأعلنفإني

انسحبسياسيةاحتجاجوكمظاهرةإسطبول،مدينةالوفودأعضاءتركيومينوبعد

الطرشانفتحوهكذا..القناصلأيدىنيالسفاراتأعمالتاركينأيضاَالدولهذهسفراء

التركية.-الروسيةالحرباًطم

باشامدحتعزل

فيخطراتهأولىعلىالحميدعبدالسلطانأقدم،أيامبعدةإسطبولمؤتمراختتامبعد

الرد.هذاكالةلافا:عفوتلافامدحتتام(2"
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البلاد،خارجونفمِهباشامدحتبيدألعوبةكونهمننفسهوتخليص،سلطهتثبيتطريق

الآتي:الوجهعلىجرتدمَهفوالطردالعزلعمليةاْما،مكانهباشاأدهمولَعيين

إلىالقصرمنموظفهـجاء1294محرم2؟-آ13151المصادفالألنينيرمني

القصرإلىواتجهعربتهباشامدحتفركب،الحالفيالسلطانلمقابلةيدعوهباشامدحت

بدخولفوجئساعهَ،علىتزيدلمدةانتظاروبعدوهنادًالانتظار...صالةإلىأدخلحيتَ

خارجونفيهبتوقيفهأمرهأصدرالسلطانأنأحدهمأخبرهحيثرصَعلاموظفىمنأربعة

يختارأنولهالقصر،أمامبانتظارهالدسننا""عزالباخرةإنإذ،يحتاجهمايذكرنْاولهالبلاد،

"ا.قطعة؟.".روايةين!و"ذهبيةقطعةد".فيهكيساَلهتذمئم،إليهالسفريرغبالذكطالبلد

البلدفإنهنا،منوطردىبإبعادك!قمتمإنااباشا:لسعيدتالباشامدحتإن:ويقال

كانبأنهعل!ماَ،لنفسهنظرتهونوعَغرورهمدىعلىيدلكلاموهو(1)."محالةلاسينهار

الروسية-الحربوهىالعثمانيةالدولةإليهادفعالئالكبرةالكارثةنيىسيًلرلاالسبب

التركية.

ميناءإلىبالتوجهالباخرةقبطانأمرفقدلذلكيطاليا،ٍاعلىباشامدحتاختياروقعوتد

الايطالية."ابريندنرئ"

ياْتي:كماباشامدحتعزلأسبابتلخيصيمكننا

بنفسهَادَدمومغروراَجعلهسنطانينونصبسلطانينعزلفيباشامدحتاشتراك01

اْخرى.جهةمنالسلطانمنوريبهَشكوموضعجهة،منللتسلطومحباَ

.كبيرةكارثةإلىنظرهوقصربتهورهالعث!مانيةالدولةجراًنه02

،بالسلطاناستخفافاَبيثهنييعقدهاكاناليَالشرابمجالسفييجاهرأصبحأنه.3

لقدكل:وهومرةقالهماوتواتراشتهروقدجمهررفى،حكمإلىالحكمتغييرفينيتهويظهر

.؟"مدحتل111فصاعداًالآنمنيحكمأنالمانعفماعئمانا"،ل2"الآنصتحكم

الرحمى،الجيشنطاقعنخارجةوهىبهمرتبطةالجيشمنوحدةبتشكيلقام.4

هذهوكانت"الأمةجيش1"أفاأساسعلىبكوكمالباشاضياءمعبالثعاونوذلك

يتوافدوناًفرادهاوبدأعددهاكثروقد،المسلمينرِغوالمسلحينشبابمنتتألفالرحدة
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ونشازأغريياَتصرفاَباشامدح!منالتصرفهذاوكان.لهويصفقونويهتفونقصرهعلى

أفرادبتسجيلاًمرأالسلطانأصدروعندماكرمموقراطية.كانتمهمادولةأيةإدارةبهتقبللا

أمرد.ينفذلمكمتطوعينالدولةجي!ضمنالوحدةهذه

المبعوثانمجلسافتتاح

سنةالأولربيع4-مأ877/3119نيالمبعوثانمجلسالحميدعبدالسلطانافتتح

منهم69عضراَ،115أعضائهعددللنوابمجلسي:مجلسينمنفلْاتيهـوكان1294

اًعضائهعددللأعيانومجلممىواليهود،النصارىمنكانوامنهم46و،المسلمينمنكانوا

المجالسقِبلمنانتُخِبواوانماالشعبقِبلمنالآعضاءهولاءانتخابيتملمعضواَ.26

حرَنهلعلىركزالذكماالسلطانخطاببعدفيماباشابكسعيدتر%وتد.للولاياتالإدارية

تعيشالىوالأديانالعناصرجيعفلَاتووحدةإلىودعا،الدولةهماتمرالىَالصعبةالظروف

التيالماليةالقوانينوتنطمالمتدهورةالاتتصاديةبالناحيةالاهتماموإلى،العثمانيةالدولةظلفي

تعانجها.

الحربإعلان

العاليالبابمعصلحاًالصربإمارةهـعقدت1294صفر14-ما877/2/28كني

الاضطراباتنفاٍالأسودوالجبلوالهرسكالبوسنةأماالعثمانيهَ.بالدولةمرتبطةبقيتحيث

وكريت.بلغاريافيتماماَهادلًةتكنلمالحالةأنكمافيها،مستمرهَكانت

روسيا،اًلمانيا،إنكلترة،قِبلمنلندنفيبروتوكولعِّقونفسهاالسنةمنمارس31فط

فيوتنحصرأخفشروطاَالعثمانيةالدولةعلىفيهتعرضوإيطالياالمجر،النمسا،فىنسا،

صغيرةمنطقةعطاءواٍ،المسيحيينللرعايابالنسبةالبلقاندولفيالاصلاحاتبعضإجراء

.الدانوبنهرطولعلىالعثمانيةالدولةجنودعددوتقليصالأسود،للجبل

الشعبيةالمظاهراتوفيالصحفوفيالأعيانمجلسفياستشرىقدكانالحربهوسولكن

بالدولةوتدفعاتقاداَ،النارتزيدالخفيةالأصابعوكانتعنه،الرجوعالصعبمنكاندرجةإلى

.نيسان01فيحارتَهلالاهذاعلىبالرفضردالعاليالبابفإنلذلك.خاسرةحربأتونإلى

فيالأعيانمجلسعقدهالذ!الاجتماعاتاًحدإلىثا،انظرواللحربالحمالعرتلىوكمئال
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فيويتبارون،وطنيتهمإظهارريدونوالكل،المجلسيسودالغليانكانإذ،السنةشثمننيسان

والوطنيةاالحصاسةفيالجميعيفوتونالمسلمةيخرالأقلياتوممثلوالخطابة

!نوقتىًانيتقملمروسياأن"كحاقائلاَةيخطبالأرمىا"مانوكالسيد11حلبفممئل

علماَ،الحمايةهذهمثلإلىبحاجةمفْابيقولوالمالمسيحيينفإنالمسيحمِنن،بحعايةالأوتات

وأرمىمسيحىنئٍا،مطالبهمجميعتلبيةتحاولحكومةالآنيملكونتركيامسيحىيأن

مرتاحونإنناإذروسيا،حمايةإلىمحتاجينغرِنناباًولاتيشعبباسمأترلأنوأريد

ولصدوسلطانناوطنناسبيلفيوأموالنابأنفسنانضحىلأنومستعدونبوضعناوراضون

(1101،ىسوالرالاعمَداء

نفسهسبالحطويتكلم"اأفندي"اسبوهيانإسطبولمبعوث3بعديقومتستمر...اللعبة

لا"إنئ:المصطنعسالحطفيالجميعَّزبالذي"أفنديكي"انيكولاطرابلسمبعوثويعقبه

وأقول،العثمانيةالدولهَنيالمسيخيينجميعباسمبلفقط،سوريامسيحىباسمأتكلم

يعدناالدستورا""اأساسياَقانوناَالآننملكأنناكماعلينا،للمحافظةكافيةن1القرأحكامبأن

(2).ا"ايسورضدالأتراكيساعدوالأناستعداداعلىالمسيحيينفإنلذلكزاهر..ممستقبل

السيداْرضرومومبعوث،(بيروت)مبعوتأفندى""نقالقالمارونيالمبعوثكذلكوتكلم

وممثلو"روبين"ا،السيدأدرنهومبعوث"سيموناكل"السيدقونيةومبعوث،ا"بسا"اهمر

وبالنغمةنفسهابالمعانيجميعاَتكلموا...المسلمةرِغالأتلياتمنوكلهموأشكوردةرودس

.الحربإلىوالدعوةالحماسةنغمةذاتها،

أتونإلىالعثمانيةالدولةلدفع،الحريةوباسمالدرممقراطيةباسمتُلعبكبيرةلعبةكانت

فعالينأعضاءنفسهانوتتفيكانواالمتحمسينالنوابهؤلاءمنكثيراَأنوالغريب،اطرب

هوهذاوكان،العثمانيةالدولةضدالنشطةالسريةالمسلحةالجمعياتفيأحياناَ"زعحاء"ابل

ذلكبعدوقرر،اللعبةهذهإلىببصيرتهنفذالذىالحميدعبدبالسلطانحداالذكطالسبب

اللعبة.هذهبتكراريسمحلالكىالمجلسغلق

فقطانمِكشك"1قضاءبتركيقضىالحربلتجنبخر2بعرضتقدمروسياتيصرأنومع

باشا،ادهمالأعظمالصدرقِبلمنرُفضوالجيدالمخففالعرضهذاأنإلأالأسود،للجبل
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.الحربمنبدلاوكانالأملمنالأخيرالخيطهذافانقطعالدستور،معاتفاقهعدآبحجة

ضراوتها.بكلالحرببدأتفقدوهكذا

وتريروسيابينابزاعمنالأوروبيةالدولموقف

أماوتركيا؟روسيابينتنشبحربأيةفيالحيادهووإيطالياوألمانياالنمساموقفكان

نصتحيث(م1877يناير15)فيروسيامعبودابستاتفاقيةوفعتتدفكانتالنمسا

اتفاقإكالوصرلفيإسطبرلتمرموًأخفقإذاالحيادحالةفيالنمسابقاءعلىالاتفاقيةهذه

ىِفرغبتهابسببكانحيادهافإنألمانياأما.والهرسكالبوسنةإليهاتضمنًامقابلفي

فرنساعزلةعلىبقاءاٍللوذلكألمانيا"االنمسا،"روسيا،الثلاثةالقياصرةباتفاقالاحتفاظ

الألزاس.ممقاط!حبالمطالبةعنعاجزةلتبقىالسبعينحربفيمنهزمةخروجهابعدووضعها

إليهاوضمتوحدتهاحققتأنبعدنفسهاتبئأنتريدفكانتإيطالياوأماواللورفى.

نكلترةٍاأما،الأوروبيةالمشاكلعنتبتعدأنهوفعلهتستطيعكانتمااْفضلفإنلذاروما،

احتلالبعدماهتصامهاإلىإضافةالتجاريهَبطرقهاالاهتمامعلىمنصباَكاناهتمامهافإن

(1).البلقاندولمصيرأوتركيا.ممصيرقتمتكنفلمذلكوعدا،المضايقأولإسطنبولروسيا

م(42/4/1877)-التركيةالروسيةالحرب

:الضروسالحربهذهفيجرتالىالمعاركعلىسريعةن!رةسنلقى

ناضولألاًجبهة

ضارية.معاركفيهاجرتفقدذلكومعالدانوبجبهةمنأهميةأتلكانتالجبهةهذه

90،!..تفقاسياحدودعلىالموجودفىالأتراكالجنودعددكانالحرببدأتعندما

باشادرويشوالمشرِباشا*مختارأحمدالمشيرهوآالعاالقائدوكانمدفعاَ،97معجندي

المشيرأرضروملوالمطاًرضرومقلعةسُفمتبينما،باطومفطالموجودةالفرقةعلىقائداَكان

باشا.إحماعيل

الروسأماالقواد.هولاءبينيرامماعلىت!تلمالعلاقاتأنإلىنشيرأنيفوتناولا

جندكط0002501تعدادهجيشرأسعلى"الأصلالأرمئ11تلكوفالجنرالمهدًلاقفكان

.025-482ص.الدسرفىكمالمحمدللدكتور"الرقيةوالمألةالعثمانية"الدولة"1"

93http://www.al-maktabeh.com



الجبهةهذهإلىئرسلكانتالتيوالمدافعالقواتإلىبالاضافةهذامدفعاَ.189مع

.القوةهذهأزرلشدباستمرار

وعلىنيسان03في1اديرِنابا1علىتركوكاسالجنرالبقيادهَالروسباستيلاءالمعاركبدأت

الجيشيقودكانالئهالياز"ا"ميدانمعركةفيبالهزيمةمىولكنه.مارت17فياًردهان"11

مختاروأحمدملكوفالقائدانلَقابلحزيران2ءونيباشا.مختارد!ْاالمشيرفيهاالعثصاني

العثمانيالجيمثرقبلمنوطوردمنكرةهريمةالروسىالجيشمئوفيهاا"زفين"امعركةفيباشا

وتعيينالجيشقيادةعنملكوفانجنرالعزلإلىروسيابقيصرحدامماروسيا.حدودحئ

منه.بدلاَممِخايلو"الغورندوقالمارشال"اصغر91شقيقه

وبعد"كديكلار"معركةوهىمهمةمعركةباشامختارأحمدالمشيرربحأغسطس2دفى

باشامختاراًحمدالمشيرعلىا"الغازى"ابرتبةالححيدعبدالسلطانأنعمالكبيرالانتصارهذا

وضابط.جنديكلفيهايُحىّبرقيةوأرسل

لَغلبإذ"اياهنيلار"معركةوهيأخرىمعركةالعثمالهنماالجيشربحالأولتشرفى24وني

جندكما74ر...توامهكانالذىالروسىالجيشعلىجندي34،،00قوامهاكانبقوة

(9).ىسورجندى01،!،،خسارةمقابلجندي2،د،،التركلالجيمىخسارةوكانت

اًحمدالغازىويسجل،نادرةشجاعةالمعركةهذه!نيباشامختارمحمدلواءالميراًبدئوقد

:يتَالاالوجهعلى255صفحةفيكديكلار"ا"معركةكتابهفيالشجاعةهذهبالثامختار

بكلحاتهالجنبرديحثبه،الخاصالجهورىوبصوته،الجثةالضخمالعسكريهذا"كان

يرونهعندماالجنودوكانالمساء،حئالصباحصتالمعركةوسطبينهمويتجولالحماسية

منقطعوكأنهارؤوشهمعلىةطتا!َسملابالنيرانل!الونولاحماسةيزدادونبينهم

(2)0،1الجحيم

نإإذ،الجبهةهذهفيالعثمانيةالجيوشىفيهاانتصرتالىالأخيرهَالمعركةهيهذهكانت

الممَالأحقةالتعزيزاتإرساللىٍاالقيصردفعتالروسيةالجيولثىكعامنيتالتيالمتلاحقةالخسائر

جداَ.كبيراَأصبحوالمعداتالعددناحيةمنالجيشينبينالفرقٍنابحيثالجبهةهذهإلى

والى،الجبهةهذهفيالئانتشرين1ءىِفوقعتالىَلاجاداغا"2"امعركةففىولهذا

,Yayinevi,7/1؟6. Istanbulس!كاثكاه*,Oztuna6لاكحه،*,k Tiirkiye Tarihiز!شق")

.4/301,3،.4،.Kronolojisi,10". Danicmendع!Osmanli2)كاىط4لملم،
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وهىمدفعا254َمعمشاةسرية79و،الفرسانمنفوجأ27تملكالروسيةالقوةكانت

رِسأالمعركةمذهىِفباشا.مختارأحمدبقيادةكانالذيالعثمانيالج!شعلىجداَمتفوقةتوة

6،،0"والبالغةقيادتهماتحتكانتالتياخركزيةالقوةمعباشارشيدوالحاجعمرالفريق

جيشهبقيةبذلكمنقذاَأرضرومإلىمحيشهالانسحابإلىباشامختارأحمداضطرلذاجنديا

درسالذيالناجحالعسكريالانسحابمناْنموذجاَهذاانسحابهوكانالدمار،من

(1).الأوروبيةالدولمنكثيرفيالأركانكلياتفيعديدةلسنوات

كانون18فياقارص"سقطتأرضرومٍكاباشامختارأحمدالمشيرانسحبنًابعد

مهعةبهتناطلكىالسلطانمنبدعوةإسطبولإلىباشامختاراْحمدالمشيرَيعدُتسأو.الاول

الجمِولنَىاضطرتوقد.الجبهةلهذهعاماَقائداَباشاإعاعيلعينأنبعدسطبولٍاعنالدفاع

.التقدممنالمزيدتستطعلمووقارص.أرضرومبينالطريَرْفيللتوقفالروسية

رومليجبهة

هذهفيفيها.قواتهمامعظمحشداالطرفيننفاٍلذلكجداَمهمةالجبهةهذهكان!

لهذهالعامالقاثدكان،العثمانيينالقوادبينتنطمأوتنسيقأيوجودعدمنرىالجبهة

شرقىثهالىِفاثهنو"ةنِلدمىِفمقرهكانالذيباشانادرالكريمعبدالمشرهوالجبهة

باشا،سليمانكان،الهرسكفقائدعنه،مستقلينشبهكانواالقوادمنكئيزاَأنإلاّبلغاريا،

11بازاراعما1وقائدباشا،وليكانا"البوسنةا"وتائدباشا،علىمحمدكان"اًشكودارا"وقائد

فيبالوقوفمكلفينكانوابل،إمرتهتح!يكونوالمالقوادفهؤلاءباشا،غلىمحمدكان

عبدالمشير"االعامالقائداًماالآسود.الجبلوإمارةالصربلإمارةالعسكريةالحركاتوجه

هي:جيولقثلاثةقيادتهوتحتإمرتهفيفكانت"اباشانادرالكريم

بعد"افيمابلفنةمعركةابطل1باشاعئمانالمشرقيادةتحتالغربيةالجبهةجيش-ا

.الصربقربرومانياحدودعلىالدانوبنهرعلىالواقعا"فيدن"فيمقرهوكان

على"روسجك"فيومقرهباشااْيوبأحمداطشيرقيادةتحتالشرقيةالجبهةجيش-2

رومانيا.حدودوقربالدانوب

.7/156,Chtuna3،1،"عة,Tarihi(1)يرقى3كالماك،،3،،رلءع
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فيقائداًكانالذيباشا)1(سليمانالمشيرلقيادتهدعىوقد،الجنوبيةالجبهةجيش-3

السابقين.الجيشينبينالجيشهذاموقعوكانالهرسك

هذهفيالروسىالجي!ثىأما.جنديألف020حواليالثلائةالجيولث!هذهتعدادكان

فكانتالروسيةالاحتياطيةالقواتوأما.مدفع080معألفا250َتعدادهفكانالجبهة

العثمانية.الاحتياطيةالقواتبكئرتفوق

للقتالأيضأدع!ستكاتَالأسودوالجبلوالصربرومانياإماراتفإنهذاإلىإضافة

كعاجيداَ،تسليحاَمسلحجندىألف.دتملكوحدهارومانياوكانتالعثماذِش،ضد

نإحئالروسالضباطوتوجيهقيادةتحتالروسيةبالأسلحةالمسلحالصربيالجيشكان

روسيأ.جنرالاًكانالصربيللجيشالعامالقائد

مرقفاَستقفبأفافيهتعلنالعاليالبابإلىببيانالحربقبيلتقدمتقدرومانياكان!

إلأالعثمانيةللدولةالحقيقةنيهناكَيكنولم،اهل،اقثساعلىالعاليالبابصادقإذامحايداَ

أبدىالعاليالبابولكن،مستقلةالحقيقةىِفكانتلأنهارومانياإمارةعلىنظركماحكم

ليسوالأنهم،الرومانيينيستميلأنالممكنمنكانأنهمعالطلبهذارفضإذحماقة

العاليللبابالمتعنتالموقفولكن،مطامعهمويخشونالروسيكرهونوكانواسلافاَ.

61نيسريأاتفاقأرومانيامعفعقدواالفرصةهذهانتهزواالذينالروسمعللوقوفدفعهم

مقابلوذلكأراضيهاوتوسيعباستقلالهاالاعتراف.مموجبهتعهدواالآولربيعمن2/فيسان

الحديديةالسككخطوطمنوالاسئفادهَأراضيهاعبربالعبورالروسيةللجيولهثىحماحها

"بساربيا"منرومانياإلىبالدخولالروسىالجيقبدأحىَالاتفاقهذاتمإنما(2).الرومانية

-21وفيالشهر.ونصفشهرمدةفيالدانوبنهرعلىقطعاتهنشروأكمل

الدانوبعبورالروسىالجيشهـاستطاع1294الآخرةجمادى1.-9-مأ87716/22

تدالحربوعذتالدولْالغربية،فيالعسكريينالمراقبينأدهشمماتذكرمقاومةأيةدون

،ةي!ورلاالجيوشىأمامطبيعياَمانعاَكادالدانوبفرلأنذلكروسيا،جانبمنربحت

كبيراَنجاحاًكانخسائروبدونالبساطةلهذهفعبورهالعثعانيةللحيوشجيداَدفاعياَوخطأ

اصزيز.اجداللطانفدالصكريالانقلاتفياثتركالذىه!فنالخايطهر"!"

.4302,1955Istanbulط!حطا؟i Dani$mend, TBrkiye Ya"ووKronolojisi, Is *mil34!3،4.لم Osinankكاحىذ"2(4لم
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المشيرالعامللقائدفاحشاَوخطاالعشاني،لنجيم!بالنسبةفادحةوخسارةالروسىللجيش

الثانيالطبيعىالعائقأما.الحركةبطىءمتردداًمسناَتائداَكانالذيباشانادرالكريمعبد

السلاولهذهالروسيةالجيولقعبرتوقد،البلقانجبالسلسلةفهوالروسيالجيشأمام

العامالقائدعزذلىٍااطميدعبدبالسلطانحدامماتذكر،مقاومةتصادفنًادوذأيضاً

(1).العسكريةالمحكمةإلىوتقدرممه

غيرةأثارتعيينهفإنشاباَالمشرهذاكانولما.مكانهباشا)2(علىمحمدالمشيروعين

قيادةتحتالانتصارلاالحربحْسراذيفضلكانمنهمكثيراَأندرجةإلىوغيظهمالآخرين

مهمةوثائقبنشرالأخيرةالسنواتفي"االتركيالتاريخئدقيق"امؤسسةتاتوتدالقائد..هذا

غاالقواد.هليلاءبينالمستوىهمذاالمنافساتهذدوجودأثبتتتريبوتتٍكامجهولةظلت

الخسارةهذهأنمنسابقاُالبعضيدعيهكانمابطلانظهروهذا،الحربخسارتهمإلىاًدى

(3).زدليفطقصرهعنالحربيقودكانالحميدعبدالسعلطانأنإلىترجع

ففى7،الروسيةالانتصاراتتلاحقأسبابمنسبباَكانالقوادهذهنفسياتضعفٍنا

لىٍاوصلواتموز19وفي(Nigbolu)بولو"اغِمن1"احتلواتموز؟6وثني"اتيرفونة"ااحتلواتمرز

منطقةأهميُعدكانالذكط(Shipka)"شبكةا"المهمالمضيقاحتلواكماالبلقانجبال

أدركوتدالعثمانيهَ،الجيوشعلىالموأصلاتخطوطقطحمما،حباذ"البلقاننيإستراتيجية

لذا،الحربكسبفيالعئمانيينعندأملفلاالروسبيددامماالمضيقهذانًابالعاليالباب

التركلالهجومبدأوتد،الروسيدمنالمضيقهذالاستردادباشاسليمانالمشروجهوافقد

يتغيرلمولكن،كبيرةخسائرالطرفانوتكبدانقطاعدونأيامسبعةودامأغسط!ى02في

.الروسبيدالمضيقوبقى،الوضع

إهمالنستطعلاولكنناالجبهةهذهنيحدتْافاالمعاركتفاصيلفيندخلنأ-انهنريدولا

لذلكابلفنةا"1معركةوهيالكبرىالتاريخيةالمعاركمنتعدَ-لأنهافيهاحدث!معركةأهم

.الامكانقلرباختصارفسنتناولها

الخامسةفىنذاك1كانالذيباشاعئمانالقائدهوالتاريخيةالمعركةلهذهالتاريخىالبطل

.7/147,Yayuevi, Istanbul!محيث*,Oztunaج34ألءماك+4،*،ا!ةكسBayv7k(،،

علي".نفهٌمحمدحمىإسلامهأعدنأنوسدترويد""كارولالأصليهص"اوالأصلألماقوهر("

.Oztuna, W147*،كه!لا,k Tarkiye Tarr hi4يلرB'"
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فيحسناَبلاءَعامقبلأبلىأنبعداطشرمرتبةإلىرتيتدوكان.عمرهمنوالأربعين

تشمَيتأ.هَششحيثالصربجيشمعمعاركه

(Vidin)11"افيدنىِفَادًلاقالحربهذهبدايةنيكانباشاعثعانفإنسابقاَذكرناوكما

علىتقعالتي11"بلفنةمديشةإلىبالتوجهبدأالعاليالبابمنالأوامرإليهصدرتوعندما

الروسنًاوالحقيقةبلغاريا،فيمهمةوسوقيةإستراتيجيةبأهميةتتمغرئيسيةطرقمفمرق

قبلالمدينةوصلباشاعثمانالمشيرولكن،المدينةهذهإلىالوصولايضأيحاولونكانوا

لهاتكنلماليئ11المدينةدخلإنوما،توقفدونبلياليهاأيامسبعةبحيشهسارأنبعدالروس

بقيادةالروسىالجيشإنإذالكانيالوقتيجدلمولكنهبتحصينها،.بدأخئ"احصينةقلعةأية

الجمشلإخراجعليهاشديدهجوموبدأالمدينةوصلتدكانالآصل"ا"الآلمانيشليدرالجنرال

فيها.الدفاعيةمراكزهةيوَعتوتحصينهايكملأنقبلمنهاالتركي

رجب8-م؟877/7/19مساء"الأولبلفنة"امعركةحميتالئالمعركةهذهبدأت

هذهولكن،العامالروسىالهجومبدأالتالياليرمونيشديدةمدفعيةهـبنيران1294

جنديا2847َفقدواأنبعدوتقهقرهمالروسباندحارانتهتالضاريةالدمريةالمعركة

4Historieحla!داح)الضخمالتاريخيالكتابفيجاءكماكثرةوأسلحةوأعتدهَ

d. Oriant)كادله!ص)تبللكاAmedee le).

جنرالقيادةتحتكبيرةإمداداتوصلتهمنًابعدثانلهجومالروسثيأالهزيمةهذهبعد

اكروندر".1الجنراكهوألضاَالأصلألمانيروسي

كبرروسىهجومرجبتموز/3091المصادفالاثنينروم"الثانيةابلفنة1معركةبدأت

ألف32البالغةالتركيةالقوةْعلىمدفعا184ًيساندهمجنديألف50تعدادهابقوة

فعَدواحيثللروسفادحةبخسارةأيضأالمعركةهذهوانتهتفقط.مدفعا68َمعهم،جندى

4".معجندى001التركلالجيثىخسارةبلغتامِشب.كثيرةحربيهَاعتدةمع7355

فقط(1)
جريح

بلفنة(عالًقي1)العائقهذاأزاحتإذاإلأالتقدملَستطعلاالررسيةالجيولقكانتوطا

يمضءلمحيحندى003200الىارتفع9لقواتعددولكنحندي،000509التريهة9لقوةقرامكانالأولىالمعركةني(0)

.r.4-303صالصاكقالمصدرانظر.الاملادات
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التيالمعركةسيرعلىكثبعنليطلعالمعركةساحةإكبنفسهحضرالروسىالقيصرفإنلذلك

خيرةالمعركةفينرجنًاالقيصرقرر1"بلفنة"معركةفيالئانيةالهريمةبعد.شقيقهيقودهااًصبح

،كثيرةأعتدةمعأخرىفرقستمع"بطسبرغ"منالإمبراطوريةالفرتةباستقدامفأمر،قواته

البالغيحيشهيستنجد"االأول"كارولرومانياأميرإلىالمشهورةبرتيتهأرسلبلبهذايكنفولم

فيها:-ويقولجندىاًلف05

ولكنتشاءكماالدانوبواعبر،تريدهالذيالمكانوفيتريدها،الىبالشروط"أنجدنا

(11011الهزيمةتواجهالمسيحيةوانبسحقنابدؤواالأتراكإننجدتنا،إلىأسرع

لمدينةالمحاصرالروسىبالجيشوالتحقبحيشهوحضرالقيصرلنداءروماذِاأميراستجاب

الذيالمحرجالموقفمنالاستفادةمنالأخرىالعثمانيهَالجيوشتستطعلموهناا"بلفنهَ".

فيماالمنافسةووجود،القوادبينتنسيقأيوجودلعدموذلكالروسيةالجيولقفيهوقعت

عثمانمعالاتصاليؤمنلكى"شبكة"اعلىالاستيلاءحاولباشاسليمانأن-ومع،بينهم

دخلها.الىالضاريةالمعاركمنالرغمعلىذلكنيينجحلمأنهلآٍاباشَا

طريقهفيكسبوقدبلفنةلىٍاالتوجهباشاعلىمحمدالمشيرالعامالكالًدحاولوكذلك

وفيهشعبان02/أغسطس30وفيشعبان13-ا2إأغسطس23-22فيالمعاركبعض

ذإالثلاثةالانتصاراتهذهمنالاستفادةَحركتهلبطءيستطحلمولكنه(2)،شعبانأيدول/62

اطعركةوفط.أخرىمرةبالتجمعلهاحمحمماهرمها،الئالروسيةالجيولث!تعقبيستطعلم

علىإمجابىأثرلهكانمماالفشلنصيبهكانرمضان13/أيلول21يومدخلهاالىالرابعة

82وفي.بلفنةإلىالطريقسدإذ،العثمانيالموقفعلىسلىو6لرالمتضعضعالرومىالموقف

باشا.سليصانالمشيرمكانهوعُيَنمنصبهمنباشاعلىمحمدالمشيرأقيلرمفان2أيدولا.

وصولفبعدبأ!عه،العالمأنظارإليهااتجهتحيثبلفنةساحةنيالوضعإكلنعد

جنديألفمالًةالروسىالجيشعددجاوزالرومانيالجيشقاحَملاوالروس!ةالامدادات

فقط.مدفعا8َءيملكونعثمانيحنديألف30مقابلمدفعا432َوبحوزته

1-1878نيالعثمافيالجث!*حروبكتالهمنئالكاالجزءفىياضاصد!اخيلفام(؟) AVO*صل9أ1منهذهـالرقيةيترحمة

لى.9ا1

لهاضاداًرنالفريقوهوقوادهاحدابداهاالئالفاثقةوالثحاعةالكبصةبالجهردالانتصاراتهذهرط!إالملرحينمنكثريميل(!"

لها.يتعفكاناليالفائقةللحرأةنيحةبهألعقلفوهر"المحنرن"أيب"ول"الملقب
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بلفنهَسقوط

بالعالميربطهاالذىالوحيدشر!لاوكان،ثلاثجهاتمنمحاصرةبلفنةمدينةكانت

منها.الغريالجنوبفيصوف!اإلىالطريقهووالعتادوالغذاءبالمؤنويزودهااتحارجى

بصددهكانواعهـاالنظريصرفوالمفإفم،الروسباندحارالثالثةبلفنةمعكرةأنتهتوعندما

وحيداَحائلأتقفوالى،المهمالاسترليجىالمرتعذاتالمدينةهذهعلىالاستيلاءوهو

والفرقالجديدةالامداداتبإرسالبدؤواف!نهملذلك.إسطنبوللىٍاطر!قهمفيأمامهم

تحتالجنودمنألفا35َتعدادهاكانالئالإمدادالتهذهإحدىتامرَروقد.الاحتياطية

جميعمنشوال6/الأولتشرفى24نيالطريقهذالالَمحاوبقطع"جوركو"الجنرالقيادة

انجهات.

بالمدينةيفتكالجوعبدأحيثباشاعئمانالمشراًمامجميعأالأولاًبوابسدتوهكذا

قادمةمعركةأيةكانتالذىالوقتفيالجيشلدئالحربيةالذخيرهَوقلَتفمها،الغذاءلتنالهَص

الجوعنتيجةالمنكوبةالمدينةفيتتفشىالآمراضوبدأت.كبيرةنيرانوتوةوافرةذخيرةشَطلب

"الغراندوىَالقمِصرشقيقمنباشاعثمانتسلمهاالىالرقيقةالرسالةمنالرغموعلىوالبرد،

الرسالةفيالاستسلامفكرةرففىفإنه،استسلامهفيهاطلبالئالثانيتشرئنينيقولاا"

الثاني.تشرين13فيإليهبعئهااليالرقيقةالجوابية

الجيشلجفوفاختراق.ممحاولةالقيامباشا.عثمانتررالأولكانونشهرحلوعندما

عئمانتامالحجةذي4إالأولكانون01ليلةوني."ا"اصوفيامدينةلىٍاجيشهوسحبالروسى

المنهوكبحيشهالروسالجنودمناًلفا15َ،صفوفلاختراقهذهالمستحيلة.ممحاولتهباشا

أعطىأنوبعد.الروسىالجيشمنببحرجهاتهجميعمن(حيطالصغيرجيشهولكن،والجائع

لالكىالاستسلامإلىاضطرجوادهوقتلنفسههوحرُجو،جريح0350وشهيد2د..

ومأ.23وأشهر4دامتالىالملحمةهنهانتهتوهكذا.جيشهبقيةيفئ

علىبالهجومالصربيونفبدا،إسطنبولإلىمفتوحاَالطريقأصبح"ا"بلفنةسقوطبعد

1الثالهنماكانونفي"1انيش1علىواستولوا،الأولكانون14فيالعثمانيانجيش AVA61م.

هـ+1295محرم

أما.نفسهاليومني"اوارىتفًا"أو)كاء!(بارعلىالأسودالجبلجنوداستولىكما
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غربثهاليمنالمسلمينالسكانوطردواأسdin)فيدنعلىاستولوافقدالرومانيون

"تسالمِا".علىالحربإعلاندوناليونانيوناستولى212وفيبلغاريا.

،(+ة+ه7*)"ترنوفا"اسقطتالثانيكانون16وني،"ا"صوفياسقطتالئانيكانون9وني

مدينةسقطتالثانيكانون2"وفيFgiliba))"فيليبا"مدينةسقطتنفسهالشهرمن17وفي

ضواحىلاحدىالقدحالاسموهوإياستافانوسا"اإلىالروسيةالجيويقوصلتأخيراَوادرنة""ا

الدولي.إسطبولمطارحالياَف!ها!جدالىكوي""ايشيلالآنوتُدعىإسطبول

الدولةَباشاالدفىجلالومحمودباشامدحتدفعالىالحرفيهذهانتهتوهكذا

تدبيرهم.وسوءنظرهمبقصرإليهاالعثمانيةَ

أدرنههدنة

مفتوحاَإسطنبولإلىالطروأصبح،العثمانيةللدولةبالنسبةالحربيةالأوضاعساءتعندما

محرمم-ء1878/1/191نيعسكريةهدنةالعثمانيةالدولةرَر!بلاط،الروسيةالجيويقأمام

مقرإلىباشانامقالمشيرالخزانةوزرمعباشامسرورخارجيتهاوزيرأرسلتإذهـ،1295

أرسلكمااكيزانلك"،ني"اروسيالهَيصراشقيق1نيقولاالغراندوقالروسةللجيوشالعامالقائد

الهدنة.هذهإبرامنيوساطتهافيهاطلبفيكعررياالملكةإلىبرتيةالحممِدعبدالسلطان

الملكةفكتبتإسطنبولمنالروسمِةالجيولثىاقترابةجِمتننكلترةٍامخاوفثارتوقد

ا"ليست:قائلةالموضوعفيالتدخلمنهطالبةدزرائيلىالوزراءرئيسإلىخطاباًفكتوريا

عظمىأوروبيةكدولهَوشرفناعدة،لقرونسياستنان!فوإلأتفقدهاأنيجوزلحظةهناك

أولئكإلىالتوجهلفضلترحلاَكانتلوالملكةإنإلهىاِل..ةِمضاقضربةلتلقىسيتعرضان

."اإليهمالقاضيةالضربةهذهلتسديدبوعودهمالإنسانيثقلاالذينالروس

مثلخدمةنييكونأنرائعلشىءحقا1َ"إنه:الخطابهذاعلىتعقيباَدزرائيلىقالوقد

!مرمرةبحرإلىالبريطانيالآسطولأرسلفقدوفعلأ(1)."الملكةهذه

انته!وبذللث،محرم27/الثانيكَانون31نيأدرنهمدينةنيأخكلأالهدنةهذهوُفعتْوقد

أكبرمنبنتائجهاكانتوالئأياموسبعةأشهرتسعةاسصمرتالىالتركيةالروسيةالحرب

العثمانية.الدولةلهاتعرضتاليئالهزات

.532ص.الدصقيكمالمحمد.دالثرنية"،والسألةالفمانِة"الدولة(("
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المبصلانمجلستعطيل

81سنةالأولكانونشهرفيالانعقادإلىالمبعوثانمجلسعاد A Vمختلفاَالمنظركان..م

الدولةوكان!إسطبول،مشارفعلىمعسكرةالروسيةالجيولث!كانتإذ،المرةهذه

تواجهكانتكما،الماليةوقدرقاقوقاواستنزفتضاسعةأراضيفقدتقدالعثمانية

سيمالاالبلعَان،منالمسلمينالمهاجرئمنالألوفمئاتمشكلةأهمهامنكئيرةمشاكل

فجوامع.هناكالاسلاميهَالمدنلهاتعرضتالتيالوحشيهَالمذابحمنهربواالذشبلغاريامن

مهاجر.ألف002علىيزيد.كاتعجكانتومدارسهاإسطنبول

جرتالمجلهـقدهذانيسائدةكانتاليالحربنغمةأنكيفسابقاَشرحناقدكنا

محاسبهَنفمةوهىأخرىنغمةهناككانتفقدالآنأما،الجربمهاويإلىالعئمانيةالدولة

علىِالمجلسأعضاءاتفقفقدوفعلأ.بالهزيمةانتهتالىالحربهذهنتائجعنالمسرولين

غيِصو.الهزيمةمسووليةويُحخلهموعسكريينمدنيينالمسرولينجميعفيه-يتهمبيانمحمابة

الأعضاء،منتتكررالاقاماتوبدأتكذلدً،السلطانإلىبعيدمنيومئبأسلوبالبيان

باشا،مدحتيقصدأنهتبينثم،الخارجمنالسياسيينالمنفيينب!رجاعيطالبنائبفهذا

الحربوكأن،الحربامورنيالنراب(راءتأخذتكنلملأكاالحكومةينتقدنائبوهذا

وعدرممرالخونة"مادام:يصيحنائبوهذااالأخرىالدولفيالنيابيةالمجال!ررقِبلمنتدار

مستعداَلستشخصياَوإنئ،تضحيةأيةيستحقلاالآمرفإنالبلدهذارأسعلىالكفاءد

.،،تضحيةلأيهَ

العثمانيةالدولةنيالمتعددةوالجنسياتفالعناصرفوضوياَ...انطاعاَيعطيالمحلسكان

عنوتصرحتتململالقوميةالدعواتوبدأت،رحميةلغاتلغاثاتكونأنتطالبأصبحت

لتفتيتتسعىكانتالئالحركاتكلأنبصيرةعينلكلوبدا،المجلسهذانينفسها

تشعرلاالحركاتمذهبعضأصبحتبل،المجلسهذانيحرمنبرلهاأصبحالعثمانيةالدولة

الناسأكثرمنكانواالذينفالأرمنمقاصدها،إخفاءبضرورةحئ-الحربانتهاء-بعد

لاستقبالذهبوا..اغ.-والغيرةالوطنيةشعار-تحتالحربإلىالعثمانيةالدولةلجرحماسة

الروسىالقائدلتهمئة"نرسيس"الآرمنبطرركرأسهعلىكانبوفدالمحتلةالروسيةانجيولهث!

اًرمنيهَدولةإنشاءعلىالأرمنمساعدةفيهايطلبإليهعريضةوتقدسمنيقولايالغراندوق
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علىالبطريركوهذاالوفدهذاحاسبأحدمنماأنهوالغريب.الأناضولشرقىفيمستقلة

تمصَأنهامع،الاعدامجزاؤهاعظمىخيانةخر2بلدأىفىتُعدّالىالخطوةهذهعلىالإتدام

لم(1).الغرضلهذاأوروباإلىوفدأأرسلبلاذ!هلالبطريركيكتفولمالنهار،وضحني

منالروسيةالقواتبخلاءيعدولاريارته،بعدمباشرةلاهذهخيانتهعلىالبظريركيحاسب

طالبواالرومنواببعضإنبل.المعاهداتإبرامبعدبلادهلىٍاوعودلهإسطبولضواحى

(2)الليونانوتسالياكريتإعطاءنواها--وهمالعثمانيةالدولة

إعطاءنيالحعيدعبدالسلطانيترددلم،للمجلسالطيعيغيرالوضعهذاوأماملذا

هـحضر1295صفر1.-م2/131878صباحوفىمحدد.غيرلأجَلإجازةالمجلس

عنويُروىذلك.حولالسلطان"فرمان"اليقرأالمجلسإلىباشارفيقأحمدالوزراءرئيس

حاولتعندماخطأعلىكنتبأنىليتبين"لقدذلكعقبتالأنهالحميدعبدالسلطان

اًماالدرممقراطية،الموسساتوإَنشاءعتدالمجيدالسلطانوالدىطريقعلىبالسيرأمئاًخدمنْا

هوالقوةطريقبأنالآنأيقنتلأنئمحمودالسلطانحديطرىعليسيرصاًفإنيالاَن

(3)."اهيلعوالحفاظقيادقاأمانةاللةحملىاليالأمةأخمدمأنبهأستطعالذيالوحيدالطري!

صنعاًأحسنتم"لقدلألمانيا:زيارتهعندباثا"نظاميا"عليللمشربسصاركقالوقد

النظامضررن!فعدةقومياتمنمتكونةتكودنعندمادولةأيةلأنذلك)لمجالس،مكلِطعتب

(4"."افائدتهمنأكثريكونفيهاالبرلماني

في6ل!س!لأ*ء،)ى("ه+!األح+دا*!ط3)لاتمرورمليا"أليزابيثالأمريكيةالكاتبةوتنقل

بودابستجامعةورئيساللفةأستاذعنعشر"المَالهمعالقرننيوتركيا"اروسياكتالها

تسلمهمنقصيرةمدة"بعدالحميد:عبدالسلطانعنيأتيماداصري""أرمينيوسالبروفسور

مرةالسلطانحدثئوتد.طاغيةدكتاتورنهباًاتهِمف!نهلذلك،النوابمجلسفسخالحكم

تدريحيبشكلأوروبانيوترسحتانتشرتالليبرأليةالأفكار"إنقائلاَ:الموضوعهذاحول

الصلبة،؟سي!اتربةنيالأفكارهذهأزرعأنيطالبونئبلدىنيوهناعصور،عدةوطوال

مهلةإلىأحتاجإنيحالياَ،النباتلهذاملائمةغيرالتريةهذهيأنعلمأالمطر،منالمحرومة

.4/310,4Osmanli Tarihi Kronolojisi,10". Danismond4ء7لم)،(لم
.165/4.Tarihi, YilmazOztuna(4)!ارر!،ءاك"3ق!حم

.154.ksع!*.N. F!!ك!"+Ulu"،،

.4/310,mend4؟ةقى Osmanli T'arihi Kronolojisi,1. ". D4ءحطلأ)4،لم
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فيالجديدةالنبتةلهذهيمكنذلكعندوأسقيه،الترابوأتلبوالأشواكالصخورأزيللكى

لانتشارهاالسعداءأولنذاك1ساكونبأنييْقِّدصوضرر،دونوتنتشرتنعوأنالبلدهذا

إخلاصنيأشكلافأنالتركيا،الحالمطالوضععنأعيننانغمضلاأنعليناإن."اوتوتها

نفاٍالمسلمسالأتراكتقصيرعنالدائمالبحثمنوبدلاَالحميد،عبدالسلطانووطنية

(110"اةينوحسنبصداقةبلدهومعالشرفيالحاكمهذامعالتعاملعلينا

برلينومطهدةستهفانوس()أياأستهفالوسانمعاهدة

التهديداتيطقأخذإسطبولمشارفعلىالروسيةللجيولقالعامالقائدعسكرأنبعد

قسماَفأرسلت.الخطورةمناللرجةهذهالمسألةلبلوغَإنكلترةذعرتوقد.إسطنبولباحتلال

نيرستحيثمرمرهَبحرإلىودخلتفلعهَ"جناق11مضيقعبرإسطبولإلىالحرب!أسطولهامن

إنكلترةوكانتدها"1"اييوكجزيرةوهيإسطبرلجزرإحدىمنيالقربصفر4112/11

إسطبول.دخولحاولواإذاالروسمعحربفيللدخولاستعدادهاعنبذلكتلوح

خارجيةوزيرتِبلمن"ستيفانوس"أياستيفانوسانمعاهدةوقتصفرمن281312في

لم-الئيالمعاهدةهذهوكانت(2)الروسيالجانبمناغناتيفوالجنرالباشاصفوتتركيا

حيثكبكلأتوسيعاَيلغارياتوسيعفيهاوردماأهمبندأ19منمؤلفةأبداَ-تُطبقيم(

لفظي،برباطإلأالعثمانيةبالدولةترتبطولامستقلةتكونوأن،إيجهبحرحئتمتدأصبحت

رومانياوحصل!مساحتيهما،زيادةمعالأسودوابخبلالصربلإمارةالاستقلالمنحكما

جنوبعنهيشَنازلأنعلى!دوبرحة"إقليممنجزءعلىَ-الاستقلالإلى-إضافة

نأمقابلوذطث"اوا"أرداهانو"ياطرما"اتارص"اعلىروسياوحصلتلروسيا،"!ساربيا"

المادةحسبتركياعلىفرضتهاالىالغرامةوهي،روبلمليونومائةمليارعنروسياتتنازل

,Matbeasi..!كا Istanbul 1956, sن!ه3لو"!لطهح5ي!adسح.Mart Faciasi3ل(،)

فكانالروعيالحاضأما!ك،اللةصددرل!نيترككاوسفوياخا،ععنوتالخارحيةوزىمن!تالف9لتركيالجابكان"2"

هذهياثاصفرتوقعوقدالقصر"،حائة"منونططرفي)ع!طنبرل"فيالاكقروجا"ضكلفل!نغأالحنرالمنيايف

الروسمينالرولأحدرسموقدسكي،وهروقمها...افىذلكحئالعئمافي9لتاريخفيالمماهداتأسرأمنلعذ9لئهدةالمط

تلثالدوامعلىلعذكل،منضدةفيدامامهفمها«الصورةهذ.اتحفظالحمهدمجد9للطانإن:وتال،يهل!اهلاالرزءشظر

نلج.مضمرنةغكلحربأية!لدخولويتحنبللرلمةاللحظة

وللن.معاهدةألغت!ااذ(+
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نذاك1تعادل"أكانتروبلملايننوعشرةوأربعمائةملياراَتبلغكانتوالئالمعاهدةمن91

عثعانية".ذهبيةليرةمليون164

العثمانيالأسطولنيبحريةتطحبستاطباحثاتأثناءنيالعامالروسىالقائدطالبوقد

الروسىالوجودضظوتحتاشنراها،قدعبدالعزفىالسلطانكانالأسودالبحرنيموجودة

الروسجعلنيالأئراكالمفاوضينجهودتفلحلمإذاأنهالعاليالبابقررإسطنبولترب

ولكن،احتجاجمذكرةمعالروسإلىالقطعهذهتسليمعليهمفإنالمطلبهذاعنيتنازلون

باشا:وفيقأحمدالوزراءسيًلرإلىالآتيةالرسالةأرسلالحميدعبدالسلطان

الوزراء:باقىوإلىباشاصفوتلىواٍالوزراءرئيمىلى"اٍ

أيةنضحىانويمكنالسلطانيةالبحريةمنجزءأيعنالتنازلقطعاَأتبللنبأنئأقسم

الأسباببيانوأستطيع،الأساسمنالبحريةموضوعتاطعوبشكلأردأنئإلأتضحية

أضحىأنالآمر-اقتضى-إنمستعدف!نىالبحريةضياعمنوبدلاَأيضأ.لذلكالموجبة
1سنة/215نيكتب.بنفسي AYA / 2/37 -9rرسالةباشاوفيقأحمدكلولهَد(\".-"م

القرارعلىلمِطلعهالقيصر"شقيقنيقولاي"الغراندوقالعامالروسىالقائدإلىهذهالسلطان

الاحتفاظفيورغبالمطلبهذاعنالعامالقائدفتنازل،الخصوصكذاللسلطاناطازم

.أيامعدةبعدمنهأستُرجِعتْالرسالةولكن،عندهالسلطانبرسالة

نأظهرفقدبمكذلكالأوروبيةوالحكوماتالأورويالعامالرأىاهعاهدةاهذهأثارت

إخلالاَبهأخلقدالدقيقا!لأورويالتوازنوأن،وتعاظمزادخطرهاوأنكثيراَتمادتروسيا

أما،بودابستلاتفاقنقضاَ"ا"ابلغارياكبرةبلقانيةدولةتأسيسنيرأتفالنعساكبيراَ،

نفوذتحتكبرىنجلغاريةدولةإنشاءوانخطر،نياصبحتالمضاينأنرأتفقدإنكلترة

وتذمرتشىء،علىتحصللملكوفاتذمرتاليونانأنكمالها،كبرمكسبروسيا

عبدالسلطانحاولوهنا.تأملهكانتماعلىتحصللم-الحربدخولها-معلأنهاالصرب

،المعاهدةهذهلإبطالالأوروبىالتذمرهذامنالاستفادةالدبلوماسيةالطرقبكلاطميد

فيتكنلملذلك،الحربمنالقوىمنهوكةخرجتأفاكمابالعزلةتشعرروسياوكانت

هذهإبطالفيالأهمالدورإنكلترهَلعبتوتد،والتحديالمعاندهمعهعيطَمستموقف

4/311,Kronolojisi,I.H. Danijmendءفى4أ!Osmanli4لأ)،(،لم
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عنبالدفاعلتركياوعدهاومقابل،رو!دلاهذامقابلقبرصجزيرةأخذتفإفالذا،المعاهدة

فيإنكلترةمعمعاهدةالعثمانيةاللولةوقعتإذ،الروسضدالأناضولشرقي

على(\لإنكلترة"قبرصجزرةعن.مموجبها؟هـتنازلت395رخَالام-جمادى187816/4

تستعملنكلترةٍاوأنروسيا،هاجمتهاإذاالعئمانيةالدولةعنالمسلحبالدفاعإنكلترةتقومأن

علىإنكلترةوبحصول.الدفاعلهذاالقياممنتتمكنلكىلهابحريةكقاعدةالجزيرةهذه

حميععلىالسيطرةتقرلياَاستكملتفإنهاالمتوسطالأبيضالبحرشرقىفىبحريةقاعدة

طارىَ،وجبلمالطا،علىتسيطركانتإذتهمها،كانتالئالمائيةوالممراتالبحار

السويس.وقناة،كونغوهونغ،وسنغافورهَ

علىروسياتحصلأنلترضىوالنمسا-إنكلترةرأسها-وعلىالأوربيةالدصولتكنلم

تحتدولاَتخلقوأنالعثصانية،للدولةبشاسعةأملاكاَتلتهموأنوحدها،المنافعهذهكل

رضيت-فإنهالذلكمنهاالدولهذهموقفمغبةروسياخشيتوتدونفوذها،حمايتها

برلينموتمرانعقدستمِفانو.سانمعاهدةنيالنظريعيدمليتمربعقد-بسماركمنوبمَشجيع

-r)87816113نيبسماركبرئاسة f?بالاضافةفيههـواشتركت1295الآخرجادى

لليونانحمحكماوإيطال!اوالمجروالنمساوفرنساوألمانيابريطانياوروسياالعثمانيةالدولةإلى

دور.أيلهايكنلمولكقالمرتمربحضور

الدولةومندوبباسمها،تتكلمبأفاروسياأعلنتإذبالحضور،لهايُسمحفلمبلغارياأما

علىلامنصبةغايتهاكانتالئالأوروبيةالدولمناهثمامأىالمؤتمرفىيجدلمالعثمانيهَ

بينها.فيحالتقسيمهاروسيافممنالغنيمةاسترجاععلىبلالعثعانيةالدولةإنقاذ

حدكطٍانيالعثمالهنماالمند!وبىخظمنالمتساقطةالدموعلاحظعندمابسهـاركفإنلذلك

حقوقكمعلىتحافظوانًاعليكمكانفقدكالنساءتبكواأنمن"بدلاَله:قالالجنسات

إ،ا.كالرجال

المرتمرلولبهوكانالبريطانيالمندوبأنإلأالموتمررئيمىكانبسماركأنومع

وموجهه.

قارصمنالروسنحرجحالىويتهي*تت،9لتنازلأنفيهوردالسنةللكنفسمنممرز1فيهدةالمطهذهالىملحقفص1،1)

ميتصالجزيرةإنأيالضايخة،الدرلةافىتعادالجزولة:مماريفحاحةعنتزيدالىا*ارداتاأنفبهاوردكماوأردهان،

فقط.نظريأفيئأميالأمرهذات!لوالغ!صايهَ،للدولةة!اتالنضريةالناحيةومنلقانرنية9لاجة

107http://www.al-maktabeh.com



هذهاهموكان،مادة64فطتراراتهوعاغجلسةعشرفىوعقديوما31َالمؤتمراستمر

هر:رجب13-أ87817/13فيوثعتالىالقرارات

معاهدةفىبلغارياإلىضمتتدكانتأنلعدالعثمانيةالدولةإلىمقدونياأعيدتْ.\

ستيفانو.سان

قسمين:لىٍاقُسئمتمنها-مقدرنياأخذ-بعدبلغارياتقلصتأنبعد.2

ضريبةتدفعانعلىذاتياستقلالذاتإمارةوجعلهاالآصلية"ابلغاريا1الشصاليالقسم

العالي.للبابسنوية

البابسيادةتحتالشرقمِةا""روملىاسمتحتمسئقلةإمارةجعلفقدالجنوبىالقسمأما

دولية.لجنةقبلمندارقاٍاأسستوضعوأنمسيحياَحاكمهايكونأنعلىالعالي

للنمسا.بازارونيوالهرسكالبوسنةأعطت.3

.لالقَس!ألاالأسودوالجبلوالصربرومانيامنحت.4

فكانتالأناضولنيحصتهاأماالبلعَان،منطعَةمنلروسيافقطبساربيااعطيتْ.ه

ميناءجعلكماتركياإلىبايزيدسنجقعادةٍاعلىوأجبرتوأردهان.قارصعنعبارة

(9).َارحميناءَباطوم

.لايران(7أكلةوان"ا11مدينةشرقفيالموجودالعثمافي"كوتور"اقضاءأعطى.6

كانتالئالأناضولمنالشرتيةالمنطقةفيالاصلاحاتإجراءعلىالمعاهدةنصت.7

المقدونيا.الولاياتىِفوكذلكأرمشيهَأقليةتسكنها

802،ء..،500إلىالعئمانيةالدولةعلىالمفروضةالحربتعويضاتخفضت.8

وقد،فرنك0ro،!...ممقدارمنهاقسطكلأقساطبشكلتدفعأنعلىذهىفرنك

الحميد.عبدالسلطانحكمفترةطوالالأقساطهذهدفعاستمر

بحزيرةتساليةإلىإضافةتطالبكانتاليونانبأنعلماَ،لليونانلَسالياأعطيت09

كسبهاعلىفعلاوةكسب؟رب!ابالمرممرهذامنخرجتفقدبريطانمِاأماوإيبروس،كريت

قدكانتالىوألمانياوالنمساروسيابينالشقاقبذورتبذ!أناستطاعتفإفا،قبرص

خذلتاهاقدوألمانياالنمساحليفاتهاأنشعرتروسياإنإذالثلالة.القياصرةباتفاقارتبطت

.4/315,mend8،4كهطه Osmanli Tarihi Kronolojisi,10*" D)،(علم!
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منتتوقعهاكانتاليئالمساعدةترلمبينعاعدائياَ،موقفاَكانالنمسافموقفالموتمر،هذافئ

ألمانيا.)1(

لابأنلترضىفرنساتكنلم،الكبرىالدولعلىالأسلابوتوزيعتقسيمحُمّىوني

منتونستكونأنعلى-الكواليس-خلفالاتفاقتمفقدلذلكمنها.نصيبلهايكون

.سنواتثلاتَبعدنسوَلعلىفعا،فرنسااستولتوقدفرنسا،نصيب

ألف166فهوالأوروبيالقسمفيالعثمانيةالامبراطوريةمساحةمنأقت!حمامقدارأما

يعيشكان،مربعكيلومترألف46ونسمةملايينحمسةفيهايعيشكانمربعكيلومتر

نصوصبعضتجميدفيالحميدعبدالسلطاننجحولهَد..الأناضولقسمفينسمةمليونفيها

ومنالبلقاندولتنازعمنمسنفيداَعديدةسنيندولته.ممصالحتضركانتادتيالمعاهدةهذه

الأوروبية.للدولالدتيقال!وازن

مرادنالسلطاختطفمحاولة

بدأتعندما،الحكمالحميدعبدالسلطانتولِىعلىطويلةفترةمضتقدتكنلم

،ةيلَععلاقواهبكاملالآنوأنهعقلهاستردقدمرادالسلطانبأن،الناسبينتنتشرالاشاعات

السلطةتسليميريدلاالجديدالسلطانولكن،السلطةإلىالرجوعنيالحقلهفإنلذلك

بالذهبمرادأطباءأغرققدسلطانأالبقاءسبيلفيوهوللعرلثى،غاصبفهولذلك،لأخيه

..اغ.سكوتهميشتريلكى

أولاَاستدعى:بخطوتينالحميدعبدالسلطانقامالشعبطبفاتبينالاشاعاتهذهاْمام

وشكلوالأجانبواليهودوالمسيحيينمنهمالمسلمينإسطبولفيالمشهورفىالههطباءكل

مراد.بفحصقامتلجنةمنهم

"اوسياستهانصةوحياته(2)سلطنتهدور:الثانيالحميد"عبدكتابأوردهماهناونقمَطف

حولرأيهموبيانمرادالسلطانلفحصالأطباءأمهررصَملاإلىَىعُد"1:الموضوعهذاحول

ضعفتدكان.11كنبه11َعلىجالسأالأولالطابقفيغرفةنيالآطباءوحدهوقد.صحته

عدللدمحررالإسلاميهَ""الشعوبافظر:وكذلك126صالدصقي،كمالمحمدرو!دللالثرقية"والساْلةالفصايخة"الدولة"1)

..032-02؟صنوار،سليمانالزى

له.ظالمونقدهحرمكاتع!رمهنضوهواللطة،علىاشيلألهم!دالحيدعبدالملطانضدالامخاد!نوضعهالكابهذا(6"
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منأثرأكماالمريضعلىييدويكنولم،عينيهبريقوانطفأالتراببلونكانووجههكثيراَ

معوالدتهالمحاولةهذهثنيواشتركتالوتوفعلىحملهكثيراَالأطباءحاول،والحركةاطياة

ثم،مفهومةغيركلماتبعض!جداًخفيضبصوتتمتموأخيراَ،جدوىدونولكنالأطباء

حيثالمجاورةالغرفةلىٍاالأطباءانسحبذلكوعند.العالمعنوانقطاعهذهولهإلىعاد

وموئحرىباشاوعاطفمابيووهم:لعلاجهاخخصصينالأطباءاًقوالإلىاستمعوا

فيأمللامرادالسلطانمرضأن؟وخلاصته،تقريرهمذلكبعدأعدواثموكابولوق،

."االاطلاقعلىشفالًه

تهإ!خبقامثمجذورها.منالشائعاتجميعدابرالحميدعبدالسلطانح!قالخطوةومذه

أفكارهابلبلواالتيالأكاذيبعلىوزجرهمالشائعاتحذهمروجىاحضاروهيالثانية

نأإلأصارمأ،عقاباَهرلاءبعقابيقومأناطتوتعمنكان؟خرحاكمأىأدْومع،الناس

السابقة.وظائفهممنأفضلوظائففيبتعيينهمقامثمبزجرهماكتفىالسلطان

إلىالدخولأساسعلىةب!ترمالخطةوكانتمرادالسلطانلخطفمحاولةحدثتولكن

مراد،رصَهلأمامتنتظركانتباخرةبوساطةالبلادخارجوثرييهخطفهثمالنساءبزىقصره

الإسلامية.للشريعةمغايراَعملاَكانالعرلث!عنإقصاءهانيتضصنباحمهبيانإعلانثمومن

باضاحهمحنفأرسلبالأمرالحميدعبدالسلطانعلمماسرعانإذتنجحلمالمحاولةهذهولكن

بينكانأنهوالغريب،تليهمالقبضوألقواللشآمرينكميناَنصبواحيثالجندمنثلةمع

ا"ستافراحمهرومياَوكانإسطبولفطالإنجليزيةالسفارةلمترجمشمَيقاَكانأجبىالمتآمرين

باخرةكاشكاالاختطافعمليةنجاحتنتظركانتالىالباخرةأنهذامنوالأغربيدس"،

أوديسا!إلىمرادقريبأساسعلىمرتبةالخطةوكانت،روسية

الدولهَبأمورتلعبالأجنبيةالأصابعكانتمدىأيإلىبوضوحتظهرالمحاولةوهذه

(1).السلاطينتبديلوتحاولالانقلاباتتدبرجرأةوبكلأصبحتإذ،العثمانية

روسيا.فىخابكانيوصالأم!العهدولمطأنعلناإذاالحييدعبدالسلطانإعقاطروصاةل:احمفهمن!مي"؟)
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الثالثالفصل

الحميدعبدنالسلطشخصية

ملامحه

الشعر،أسود،النحافةإلىمائلاَ،اللونحنطىلو!لامتوسطالحميدعبدالسلطانكان

ل؟طابعيحملالشىءبعضكبيرمعقوفأنفذا،خفيفبشقالسفلىالشفةمشقوق

عينينكانتافقد،جليسهنظريلفتماواكثروجههفيشىءأبرزعيناهوكانتعئمان.

همامخمِطوكانت،بصرهخفضسوىمخاطبهإزاءهمايملكلا،ونافذتينواسعتينخضراوت

طويلة.كثيفةأهداب

كان.خفيفةبلحيةالتحىثم،شاربمعولكناللحيةحليقكانالعرلقارتقىعندما

بأناةيتحدثوكان،إليهالإنصاتمنمستمعهيمللا،حلاوةفيهرخيماَعميقاَصوته

أحاسيسهعلىمسيطرأ،وهيبةتويةشخصيةذاوتوراَ،المخارجواضحةوبكلماتوهدوء

يقاطعهأندونباهتماملمحدثهينصت،وجههقسماتعلىومشاعرهانفعالاتهتنعكسفلا

ضية!.أييظهرأنودون

.Mr)كوكسى.س"س.الأمريكىالسفركنبهماهناوندرج S. S. Kawkas)في!!

الحميد:عبدالسلطانواصفأ"دبلوماسى"مذكرات

فهماعيناهاْماسوداء،ولحيتهاسودشعره،أصيلةتركيةحمةله،القامةمتوسطهو11

تعبرالواسعةجبهته.خجولةوحئبلجداَ،رقيقةوتصرفاتهحركاتهومؤثرتان،جداَمعبرتان

لهَرون،،ثلاثةانقطاعدونلِستمرالعائلىنسبه.الخيلركوبيجيد،الشخصيةمقدرتهعن

وأنظفهم،ويقظةواستقامةواهشماماَوجداَعملاَالعالمفيالموجودينالحكامأكثروهو

ذكالًه.وعلىقلبهطيبهَعلىتدلمنهكلمةوكل،الجميعمعوبعدلبصداقةيتعاملوجداناَ،

يستحر..ثم.11التقاريروقراعقالرحميةالأعمالبندتيقوليدأجدأمبكراَالصباحفيموَميوهو
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-الذىالسلطانبأنواقتنعتالأخيرةالثلائةالعصورطوالالأتراكإصلاحاتدرستُ"القد

للإصلاحاتالبطىءبالتقدمللتعجيلالكافيةالدفعةإعطاءعلىلهَادرنقى-تركلهو

والمدنية.والحريةالنورنحوبلدهستقدمالدفعةهذهالتركمِة،

..أمتهلصالحوقتهكليحصرانومستعدوصريحْومتفهم،النيةشخمصافيوجودإن

ىِسلفالسلطان،مباركةطيبةلنع!ة،العثمانيةالدولةرأسعلىالشخصهذامثلوجودإن

الدولة،مورباًواسعةدرايةعلىنفسهالوقتفيهوبلفقط،محبوباَشخصاَ

ليتويا،مملكتهفيالموجودةوالأديانالقومياتفلَمخمإزاءومتسامحاحساسأقلبأمِمدكإنه

(1)011الحكمةغايةفيهذاعملهالكانإذن،التسامحهذافيلَهملدهالأخرىالمتكبرةالدول

اظرجيمظهره

ووزرائهقوادهصدورأنومع،ةقًلافأنالَةمعالبساطةغايةبسيطاَلباسهفيمظهرهكان

."1عثمانل(8وسامسوىصدرهعلىيحمليكنلمفإنهوالأوعةبالنياشينمزدانةكانت

وقميصاَسوداءجواربويلبمىالأسود)*،!در"1ْ"روكاناالروغانمنحذاءيحتذيوكطن

..لسترتهالعلوىالجيبنيأبيفىمنديلاَويضعأسودبنطلونمعسوداءوسترةأبيض!

باشا:تحسين(السلطانسكرتاريةمكتبمديرأو،الكتاب)رئيسالمابَينرئيمىعنهيقول

والتراخيالكسليحبيكنلمو،نشطةوبنيةقوياَجسدأيملكالحممِدعبدالسلطانا"كان

حياةفيالنظامعلىدليلالمنتظموالهندامالنظافةإنويقولبالأناقهَمفتوناَكان،الحركةوبطء

(2)011الإنسان

أما،(الغامق)الآزرقاللازوبىدياللونأوالأسوداللونيفضلكانالرعيةالمقابلاتوفي

يمارسأومرحمهفييعملوعندما،الرماديةاطلابسيفضلكانف!نهأهلهوبينالقصرفي

فيتجوالهوعند.اللونالبنيةالقطفةمنوسرَةبنطلوناَيلبسكانف!نهالنجارةفىهوايته

عصا.بيدهيحملقصره

ثقافته

القرا!يستطعلاجاهلاَ،شخصأكانبأنهأعداثهقِبلمنالحميدعبدالسلطانصُؤر

,65-66.31Mart Faciasi, Cevad Rifat Atilhan, s(،)

.163.s!ح!اUlu Hakon, N. F. Kisak"لأ

112

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأساتذةوعلىدراستهعلىنظرةإلقاءالمفيدمنفإنهالحقيقةولبيان،بصعوبةإلأوالكتابة

أستاذهعلىوالفارسيةاًفندي،عمرأستاذهعلىالتركيهَاللغهَدرس؟بتدريسهقامواالذين

وتاريخأفندى،وشريفأفنديفريديدعلىالأخرىوالعلوموالعربية،أفنديمحوىعلي

باشاوكمالباشاأدهمعلىالفرنسيةواللغةأفنديلطفيفاكانويسعلىالعثمانيةالدولة

"كواتللىا"هماإيطاليينأستاذينعلىالموسيقىودرس"كاردتا".يدعىفرنسىومعلم

الموسيقىتذوقهمنكئرالغربيةالموسيقىتذوقهنيالسببكانهذاولعلو"لومباردي"

إلىشعرهمنأبياتاَمرةأرسلوتدأحياناَالشعرويقول،التاريخبقراعةمولعاَوكان.الشرقية

(؟).هبألمتوعكةبعدصحتهباستردادفيهايهنطًأفندىلطفيأستاذه

اليوميبرنامجه

صلاةيصلىثمفيستحممبكراَويقوم،العادةنيمبكراَيناماطميدعبدالسلطانكان

جناحإكومنهاالحرمدائرةإلىيتوجهثم،خفيففطورلتناولبعدهاويجلسالفحر

الأوراقوتدقيوَالدولةأمورنيدالنظروليدأالكئاب،سيًلريستدعيحيث"االسلاملك"

لتناولالحرمدائرةإلىينتقلالغداءولهَتيحينوعندما،عشرةالىديةالساعةحئالرعيهَ

إلىبعدهايعودتقرلياَ،ساعةربعلمدةللاستراحةيتمددحيثنومهغرفةإلىينتقلثمالغداء،

ويستمروالوزراء،الثانيوالك!تبالكتّابرئيسومقابلةالسلاملكجناحنيعصلهمواصلة

حيتَالحرمدائرةإلىيتوجه،سانحةفرصةيجدأو،يتعبعندماوكانالعشاء.حئالعملفي

البيانو.علىأحدهمعزفإلى!ستمعوتد،وبناتهأبناءهيستدعيأوزوجاتهب!حدىيلتقي

الباشواتبعضمعأرجائهانيويتنزهالقصرحديقةإلىيخرجالعشاءتناولوبعد

ييعَىأعصالهتكئروعندما.المكتبةإلىأوالنجارةورشةإلىيتوجهولهَدالقصر،ورجالات

أداءبعدنومهغرفةإلىيتوحهف!نهالاعتياديةالأوقاتفطأمالانجازها.الليلمنتصفحئ

لهيقرأنَميستدعىنومهوقبيلالقصر.أرجاءجميععلىالسكونيخيموهناالعشاء،صلاة

القارئمجسوعندماسريرهقربموضوعخشىحاجزخلفمنالخفيفةالمواضيعبعض

(2).الغرفةمنويخرجهدوءمكانهمنيتسللالنوموشكعلىالسلطانبأن

.4/286,Izahlz Osmanli Tarthi Kronolofisi,،.*. Dani;mend(،)

020-21.Ay$e Osmanoglq s3لاب Babam Abdo lham)
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عهوبىخُلقه

مثالالحميدعبدالسلطاناكانادانشماند:حاميإحماعيلالمعروفالتركيالمورخيقول

ا.أ1(والوقاراوالأحترامالعفة

لىٍاعينهيمديكنلمإذ،الكلمةمعئبكلعفيفاً"اكان:مذكراتهفيبكرشيدعنهويقول

(2).ا"َاميحرصبورأ،حليماَ،"كان."مالهأوأحدعرض

نالقر1ويقرأأوقاتهافيالخمسالصلواتعردىوالدى"كان:عائشةابنتهعنهوتقوذ

شهرأثناءفيسيمالاللجوامعالارتيادكثروكان،الشاذليةمسلكسلكشبابهوفيالكر3،

هذافيالصلاةئردىكانعندماالأيامأحدوني،السليمانيةجامعإلىيذهبكانإذ،رمضان

ثمالشاذليةإلىطريقهعنوانتسبمعه،وتصادقرافرا""حمزةيدعىفاضلاَشيخأالتقىالجامع

(3).ا"ىفدنفأيجىلتكيةالأكبرالشيخأفندىاللةعبدبوساطةالقادريةالطريقةإلىانتسب

اقتربفعندماله،كبيراوتوقيراَ!للرسولكبراحبايكنالحصيدعبدالسلطانكان

طبقاتوضعالخطمدتنفيذعلىالقائمينأمرالمنورةالمديشةمنللحجازالحديدياطط

المدينةمنالقطاراقترابيحدثلالكىالحديدىالخطتحتاللبادمنوكافيهَعديدة

.!العطمالمدينةلساك!وتوقيرااحتراماضوضاءأوضجةأيفيهاودخوله

علىوهوإلاالآمةأمرتخصورقةأيعلىيوتعيكنلماًنهتدينهشدةمظاهرومن

ىِفيروىفهو.أفنديأسعدالسيدالسلطانيالقصركتابرئيسيخبرناماهوفهذاوضوء.

اكدولكنهولينام.ليرتاحجناحهإلىيذهبثمالمساء،حئيعملكانالسلطاننًابمذكراته

عليهفيجبالتوقيعلىٍاجاَمحيمهمكنابأوأمرأيورودحالةفطأنهالكتابرئي!سعلى

.الكتابعليهويعرضالنوممنيوقظهأن

فذهبت،عليهالتوتيعيجبجدامهمكتابوردليلةمنتصف"في:أفنديأسعديقول

مرةطرقتثممدةانتظرت...ينفتحلمالبابولكن،السلطانغرفةبابعلىوطرقت

طرقتمدةبعد...؟للسلطانسوءأيحدثفهل...قلقتأيضا...البابيفتحفلمأخرئ

ابتسم.وجههبمايمسحوهويدهىِفمنشفةيحملالسلطان...كانالبابففتحئالثةمرةالباب

.4/287,mendث!Osmanli Tarihi Kronolojisi,I. H. Dnكاحصذ)،(4لملم

الحصيد.عبدالهـملطانعهدفيلداخليةوزراءومنفة،عرةاربعنن!الاب!كوظيفةفغل:يكورشد.الاكقالمصدر"!"

)3..ى Babam Abdi2lhamid, Ay; e Osmanoglqs)
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سببهووهذا،وتوضأتقمتلذامهم،لأمرجئتأنكعرفتلقدبىا"يا:وتاللي

الورقةأعطى،الأمةهذهأمورمناًمرأيعلىوضوءدونأوتعلم،المعذرةأرجو...تأخركط

(1"."هًلاضمإبوقعثماللةحمىالتوقيعوقبل."اعليهالأوتع

الذيالوقتففى،الإسرافيكرهكانمرادوأخيهعبدالعزيزالسلطانعمهنقيضوعلى

غندثروتهفإنالعرلثى،اعتلالًهعندذهبيهَليرةمليونمنأكثرتبلغمرادأخيهدينكانت

مزارعه..ممحاصيلتجارتهسنواتحصيلةذهبيةة!لألفماثةعلىتزيدكانتالعرشتسلمه

قامبل،كأسلافهالدولةخزينةإلىيدهيمدلمسنةثلاثينمن!نربلغالذيحكمهوطوال

والجوامعكالمدارس،الخيريةالمشاريعمنلكثير،الخاصمالهمنبالتبرعالأحيانمنكثيرفي

صرفبناية1552الخاصمالهمنأنشأهااليئالبناياتهذهعددبلغوقد.والمستشفيات

ماأي(2)"ليرةوعشرينوتسعةومائةألفاَولانينا"سبعمائةذهبيةلره129َ،،78عليها

كانتالاقتصاديةالمشكلةأنالمعلومومنالاسترلينية.الجنيطتمنملايينعدةاليوميعادل

المتأخرتالسلاطينإسرافوكانمنها،تعانيالعثمانيةالدولةكانتالتيالمصاعبأهممن

الاتتصادسياسةعلىجرىالسلطهَالحميدعبدتسلموعندما،المشكلةهذهحدةمنيزيد

العرلقعنعُزلوعندما،أخرىبعدسنةتدريجياَتتناقصالعثمانمِةالدولةديونفأصبحت

الدرون.هذهمعظنمدفعتدكان

atimer)ليتمر"وزملىأليزابيث"االأمريكيةالكاتبةتقول Elizabeth Wormely!في(3)(أس

-343ص41مسَهل)؟م94Aسنةاخؤلَف،ا"رشعالتاسعالقرنفىوتركيا"روسياكتاها

هذهوتسلمالعرلقعلىالحميدعبدجلسم1876سنةاغسطس31ا"في:يأتيما(356

منشهرأ18وبعد،صعوبةوأكثرهاالتركلالتاريخأدوارأحلكفيالعظمىوليةالمسوً

يجدولم،المعاهدةإمضاءعلىوأجبرتهسنافينوس"ا"أياالروس!ةالجيولقدخلتجلوسه

لاأنوهومهماَشيئاَالسلطانعفمهذاولكن"ابرلين"مؤتمرمقرراتقبولمنبُداَالسلطان

الأجنبية.الدولمع.ممعاهداتأمتهيربطلاوأن(4)بالصداقةالمتظاهرينعلىدس!تعي

.278.Yilmaz, Osmanli Yayinevi, Istanbul 1999, s0.5ههل!يمم,Abdulhamid Han،!"-،ملtan1لم( Belgelerle Su)

.19592( BrlyilkDoguMecmuasi, Sayi:1, Tarih: 6 Mart)

أملبا"."الأصرةوعثر"التاسالقرنفى"نرنامنها،أخرىمرلفاتةبت!كلالهذه(+

البر!طانية.الحكرمةا!هالمقمرد()
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غايةمُجد"احساسيةالعهودكثرىِفالعرلقيرتىحظهسوءجعله"الذيالحصِدعبدإن

كلعمعفيكنررياالملكةمثلوهومراكل،بعدةوزرائهجميعتسبقبطاقةيعصلإذالجد،

ها،ويقروًالأوروبيةالجرائدبترجةويأمر،قراءتهدونشىءأيعلىرقعولا،يديهنيالسلطات

الامبراطوريةأدارحيثالمصتازهَالدرجهَمنسياسىأنهقصيرةمدةفيالسلطانهذاأئبتوهكنا

ترقيتها.وبإصلاحهاوبدأممتازةدارةٍاالزوالعلىمشرفةكانتالتيالواسعة-العثمانية

يمللثوامبرفى""أرمينيوسالبروفسوربودبستحامعةورئيسالمشهوراللغةأستاذإن

لمامهٍاوبفضلم189"سنةتركيةزارفقدالحصِد،عبدالسلطانحولنياعئرمعلومات

فيالأسطرهْدهالسلطانيصفوهو،السلطانثقةكسبمنتمكنالتركيةباللغةالجيد

محمابه:

يعكسجداَرفيعبدًاووخلقشخمية،ومزثرةمعبرةعيون،!ليمعقل،حديدية"إرادة

مخصالواسعةمعلوماتهتحسبواولاالحميد.عبدالسلطانهوهذا...الآصيلةالعثعانيةالتربية

أمريكاحولحئبلوإفريقيا،وأسياأورونجاحولفمعلوماته،المنهكةالعثمانيةالامبراطورية

الأماكن.هذهنيالحوادثجميعكثبعنيراتبوهوواسعةمعلومات

حاكمبأنهيحسجليسهيجعللاوهوشخصياَ،حيرتئدرجةإلىورزتمتواضعوالسلطان

الفخفخة،يحبولاببساطةيلبس،مناسبةكلفيالأوروبيينالملوككليفعلكماوسلطان

غايةبدينهمتمسكفإنهذلكومع،رجعيةليستوالتعليموالسياسهَالدفىعنأفكاره

عطاءاتهمنالأرمنوبطريقالرومبطرئينسىولاالدت،ورجالالعلماءو-وعى،التمسك

ضدمتعصباَعدوأالحصيدعبدالسلطانيصورواأن!يدونأوروباساسةبعضإن،الجزيلة

يختارالذيالسلطانبأنالقوللآنالادعاء،هذامنكثرفارغادعاءهناكوليس،المسيحيين

ويعطى،رعاياهمنمسيحيينأشخاصأالسلطانيالقصراطباءولرثاسةالإمبراطوريةماليةلرزارة

متعصبشخصبأنهالإدعاءإن...والأرمنالروممنالمسلمينلغيرالمهمهَالمناصبهذهمئل

الحقيعَة.عنوبعيدأخلاقيلاوتصرفكذبهوالمسيحيينضد

هذارحمهالذيالطريقنيبالسرالأتراكاستمرإذا"إنهثقة:بكلأقولأناًستطعإنى

منوأكثر،السابقةوقوقممجدهمسيسترجعونفإفمسياسيعائقيظهرلموإذا،السلطان

."قصيرةمدةفيوالاتتصادالثقافةمجالفيالآوروبيةالدولمستوىإلىسيصلونفإفمهذا
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المدارسخريجيدوروسيكونالسلامهوأملىأكبر1"فإن:جلالتهقالالشبب"ولهذا11

الخطوةخطوناتدنكونفإنناالسلامإدامةاستطعتوإذاكبكلاَ،المجالهنمافيالحديثة

."1الماضىمصاعبعلىللتغلبالأساسية

فهناكجديد،عهدنحوالآنتتقدمفالأمة،التحققطريقفيهوالسلطانأملأنوالظاهر

مؤلفاتعدة-الكتابهذاأكتبانْاو-منضدتيعلىإن،واللغةالآدبفيواضحتقدم

لتدقيقها،إلمبرأرسلتالسلطانبأمرطبعتوالجغرافيةوالفلكوالتاريخالاقتصادعنتركية

منالعلميةالمعلوماتأحدثاستقتفقدوالتقدير،بالاهتمامجديرةكتبالحقيقةفيوهي

تحتاجالعثمانيةالدولةنًاالبديهىومن،الشعبوعلىالمدارسعلىتوزعكيأوروبا

هذهكلوفهمشاهدالحميدعبدالسلطانولكن،أخرىكثيرةاًمورإنجازلىٍالنهوضها

(1)011والروحيةالماديةالناحيةمنشعبهمستوىلرفعجاهداَيعملوهوالأمور

عنهالمعروفأنمنالرغمعلىالرحمةصفةهىالحعيدعبدالسلطانخُلُقنيةفصْمهأولعل

،السفاحالسلطانبصورةوالاتحاديينوالأرمناليهودأعدائهقِبلمنصُؤرفقدكاماَ،العكسهو

Sultan!)الأحمر""السلطانلقبعليهأطلقواالأرمنإنصت ou)،غلادستونعليهرأطلق

صورهفقدنفسها،التهملهكيل!تالعربىلمالعاوني،(+حلم!ع،8تاالث!دن!"قالكبر""المجرمصفهَ

ضحاياهيقتلسفاحأ"العثمانيا"الانقلابكتابهفيزيدانجرجي-الماسوني-القبطىالكاتب

مناصراَأيضاًوكانالاتحاديينمنكان-الذييكنالدفىوليويقول،مرمرةثحرنيهمويقذف

البسفور.12(فيخصومهبرمىالحميدعبدالسلطانمتهحاَمصر-ىِفللإنجليز

والصخورالجنادلبينثرتأجسادلئة

الوثيرمضجعهابعدمنالثرىخشنعلىباتث

الزهورتلكعلىلهفىشبيبةزهوركانت

كبيرشيخومنيتمتصبيةمنخلفهاكم

النشورإلىالمآبإنمآكايترقبون

الحميدعبدالسلطانعلىالهجومفيا"رحميةا"سياسةفيهااتبعتالئالسنواتطولإن

لاالىالحقيقة.ممثابةالكئيرفىعندفأصبحتالأذهاننيالنهممنويخرهاالتهمةهذهرشخ

.61-63.Mart Faciasi, Cevad Rifat Atilhan, s(1)3ل

.1/34حين،عمدمحمدللدكور"الوطنية"الاتجاهات(2)
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سنةحئالحكمإلىالاتحادلنوصولمنبدءاَالسياسةهذهاتّبِعتإذ.النقاشتقبل

ومذكراتتاريخيةوكتبوثائقظهورولكنسنة،الأربعينيقاربماأىأم،95،

التهمهذهأزالتالحصيدعبدالسلطانحكمفترةعاصرتاليئلنشخصياتشخصية

معروفة.تكنلمكثيرهَحعَالًقوأوضحت

السلطانحولكتبنَمأوائلمنكانالذي"ا،فاضلانجيب1التركلوالمفكرالكاتبيقول

همولهَفيشبهكانهفَلومفإنالسلطانعنالدفاعنيا!هولىمقالاتهنشرعندماإنهالحميد،عبد

راجتالدرجةهذهإكالأبرياء.الأطفالمناطئاتتتلحاّفسعنبالدفاعيقوآالذ!المحامي

التاريخيةالمصادرجميعإلىواستناداَهنانقررونحنالحم!د.عبدالسلطانعنالزائفةالنظرةهذه

الصحيحالحدعنالزائدةالرحمةصفةلعلبل،عندهصفةأبرزكانتالرحمةصفةأن،الموثوقة

السلطة.عنعزلهإلىالنهايةىِفأدتوالى،عندهضعفنقطةاْبرزكانت

الدوامعلىلمدلكاذالحميدعبدالسلطانأنيذكرونالمورخينإن:نقولأنويكفى

مدةإلىأوالمربدالسسجنإلىالقتلةالمجرمينعلىحئالقضاةيصدرهالذيالاعدامحكم

قتلجريمةوقع!عندمافقطواحدةمرةإلآالإعدامحكمعلىصادقأنيصادفلمواْتل،

بينهماحدثشجاربعدلهمنافسعلىالنارالخدمرؤساءأحدأطل!حيثالقصر،في

!نيأخذالذىالإسلامشيختدخللولاالسجنإلىالاعدامحكمتبديلالسلطاننيةوكاشا

له:قاذإذ،نفسهالسلطانتصرفيالجرمَمةوقوعاطسبان

أيضاَ-الشخصهذايُعدملمإنولكنالواسعهَرحنكموأبحلأتذرالسلطانأيها"إنى

البلدا"."1(هذافيرادعأيهناكييقىلنفإنهشرعاَ-الإعداميستحقوهو

.""ا"بشكتاشميدانفيالشخصهذافيالاعدامحكمنُفذوفعلاَ

تصديقإلىالسلطانفيهااضطرأخركطحادثةهناكأنالتاريخيةالمصادربعضولَذكر

والديه.بقتلقاممجرمعلىالمحكمةمنالصادرالإعدامحكم

عاماًعشرأربعةظرفافي1:مذكراتهفييلدزقصرىِفكاتباَعملالذيفيرشيديقول

أشخاصبحقالمائةيجاوزماالاعداماحكاممنصدرالقصرثنيالكتابةوظيفةنيقضيتهاالتي

إلىوًاالمؤبدالسجنإكالأحكامهذهييدلكانالسلطانولكنءإجراميةبحوادثقاموا

"284.sكا*ح!ا!كاكالة.Ulu Hakan. N. F(،)
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واحدةجريمةباستئناءالجركَةظروفحسبعاماَعشر!سةأوعاماَعشرفىلمدةسجن

السلطانقيامإن.وأمهأبيهبقتلقاموحشبحقوذلكالاعدامحكمعلىفيهاصادق

(9)."اايلأورا!خزينةنيحالياَالموجودةالوثائقنيمثبتدائمةبصورةالإعدامأحكامبتخفيف

يستطعنَمفيهايتحدكطالأربعيناتأواسطنيمقالةيكتبنفسهالشخصهذاأنونرى

قبلمنأعدمأوقُتلقدأتربائهمنقريبأيأوخالهأوعمهأوأباهأوجدهبأنيذكرأن

أحدغاطَتساإنالجميعأماموالخزىالعارلتحولهمستمدبأنهوذكرالحميد،عبدالسلطان

(2).معارضبلاالتحديبقىولكن،قولهتكذبواحدةحادثةويذكر،تحديهيقابلنْا

سنةوالترقىالاتحادجماعةمنأعدائهتِبلمنكُتبكتابمنالأسطربعضهناوننقل

قدا"كانالقصر:نيجريمةحادثةعنوفاتهوتبيلعزلهمنبشواتع!تبعدأيام،918

كانالأثناءهذهفي(3)،الاجراءاتجميعوانتهتالجريمةهذهوقوععلىكاملأسبوعمر

كان.."اغا1"ندصمهماقامْجريمةنتيجةالمعاملاتجيععطلتفقدومرجهرجنيالقصر

لأنذلك؟القاتلسيُعدمهل:يتساءلونفالجميعالقصر،نيلسانكلعلىالجريمةحديث

عدمعلىالآنيتجاسرفهل،نَالاحئبالاعدامحكمأىأصدرقديكنلمالسلطان

عبرةيكونلكىالعادلالحكمتنفيذعدمعلىيجسروهل؟الإعدامحكمغلىالتصديق

(ر)."الجميعيرددهالذيالسؤالهوهذاكانفيللآخرينملثرة

واحدىًاب!عداميقملمف!نه،الحكمنظامتلبإلىوالساعنالسياسيينلمعارضيهبالنسبةأما

ماواٍ،عليهالنعمغداقباٍتلبهاستمالةإمايساِمسلاالمعارضتجاهيفعلهكانماوكل(ْ).منهم

رفاهيهَبكلليعيشعليهالمالإغداقمع،السابقالمسلكينفعلمإناخرىبلدةإلىنفيه

عنحئعفاإنهبللا،حركاتهرصدمعولكنالمنفىذلكفيالتجوالنيحراَويكون

الحادثة.هذهتفصمِلذكرعلىوسنأتي،المشهورةالقنبلةحادئةنيقتلهحاولالذيالأرمئ

عنالتنازلفضلنهفاٍإسطنبولإلىوسارتعليهالجيشقهماتبعضتمردتوعندما

.4/288,Kronolojisi,1.H. Danigmend3+ء43ذmanliلم4ء7"لممب(")

.286.2(.Ulu Hakan, N.F. Kisaklrek, s)

المتهم.محاكمةإكاميقصد(+

وعكرىَ،إسلامكثابخاق،نوريغمان:محرري،نوريعصان.سيوجابخعرعهحياتططني،ولحورناقالحيدعد(4"

.24112هـ،9327)سطنبرل،احميإيري!يم

الطائف.سنفى؟خريناثنينمعياشامدحت!تلاليهالمنودةَمك!تلابعدُفيمانناقى("ْ
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القوةأضعافكانت-الىإسطبولفيالموجودةالعسكريةللقواتالسماحعلىالعرلق

الجنديَينعنعفاأنهكما(1)،أجلهمنالدماءب!راقةيسمحلابأنهَالًلاتبالقتالالمتعردة-

هوالسلطانفعلهماوكلالقصر،حراسمنوكانايلدزقصرنيعليهالرصاصأطلقااللذين

إنهأيلهما)2(لَقاعدىراتبإغطاءمعبلدهماإلىوارسلهماالجنديةسلكمنأخرجهماأنه

درجةإلىرحيماَتلباَيملككاننذاك-1اًكئرهم-وماأعدائهتِبلمنضدهأشيعمابخلاف

ال!اريخ.نيالحكامبنِنظيرهقل

والصطفةالحميدعبد

الثانيمحمودالسلطانعهدنيظهرتماأولالعئمانيةالدولةنيالمطوعةالجرالًدظهرت

عهد!ختالجرائدعددازدادثم.المسلمةغيرالأقلياتو؟مالأفكاروتخدمبالفرنسيةوكانت

نيكبيرأدوراَتلعبالمحلاتوأصبحت.ومجلةحريدةحمسينمنكثرإلىالحميدعبدالسلطان

المسلمةغرالأقلياتبيدمعظمها-ظل-أوظلتولكنهاوالاجئماعية،والفكريةالسياسيةالحياة

كئرهالارتباطفيهمشكوكاَشيئاَ-المتأخرةالعهودنيسيما-لاللدولةولاؤهاوكانالدولةفي

دوراَتلعبكانتوالمحلاتالجرائدهذهن!فلذلكإسطبول.نيوسفاراثاالأجنبيةبالدول

نظرةنلقيأنويكفي.تحصىلامشاكلنيالغارقةللدولةكثيرةمتاعبمقالاثاوتسببتخرليياَ

الصحافة:حريةمنتستفيدكانم!الىالجهاتلنرىنذاك2إسطبولفيالجرائدهذهعددعلى

عربيةجريدة1تركيةجريدة71

الأرمنيةباللغةجرائد9اليونانيةباللغةجرائد9

العبريةباللغةجريدتان3البلغاريةباللغةجرائد3

الانكليزيةباللغةجريدتان2الفرنسيةباللغةجرائد7

ايلألمانيةباللغةجريدة1

لا"متفرنجين"اشخاصيايدىكانتمعظمهاإدارةن!فوالمسلمةالتركيةالجراثدوحئ

،بالخارجمرتبطينكانوامنهمكثيرأأنكما،ى!عأتقليداَالغرببتقليدإلأالخلاصيرون

وانظر:؟د12/2نرري،عثصانصلطنئ،ودورئانيالحسيد"ا(عبد

Araratة، Yayinev،ه!هيا+Niz!3"؟ل,,Devrin Perde Arkas7/231;كأر,Oztunaثله!ثه!ءللي*33"ملاللملم.*،ا!كه!
Osmanli Tarihi Kronolojisi,I.H. Danigmend, 4/376; Babam Abdalhamid, Aye167;2لم"8الم.Istanbul.1969, s

.130.!uلولحOsmano

!،69صفرري،عنمانططني،ر:دوثاني"لحيد*عبد(2"
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الجريدةهذهالتزمتفقد،التركيةالصحافةتاريخفيالمشهورة"ابصيرت"جريدةلنأخذفمثلاَ

صاحبهاوذهبام871-1870سنةالفرنسية-الألمانيةالحربنشوبعندالألمانجانب

(1).المالمنكبيراَومبلغأكاملةمطعةأهداهالذىبسماركوقابلم1872عامبرلينإلى

الصحفهذه"كانتالعهد:ذلكصحافةعننطفالديننظامالتركيرخالملييقول

اًناسأيدىفيوكانت.ممقالاقا،الناسوتثر،مخيفةدرجةإلىبالمسلوليةالشعورعنبعيدة

أجنبيتينحكومتينأوبحكومةمرتبطأصحيفةكلصاحبوكان،الأخلاقوعلرمميجهلاء

(3)011سوءأاعئركانالصحفوضعنفاٍ(2"الأخرىالولاياتأمامشبوهاَ،ارتباطاَ

حريةشعارتحت"االمريضالرجل"اجسم!طحمومهاتنفثالصحفهذهوكانت

وأصبحت،والتخريبللشرمصدراَكانت،وتوجيهضرمصدرتكونأنوبدل،الصحافة

الجرائد،هذهسياسةعلىتنعكسبينهافيصاومشاكلهارمنازعاقاالأوروبيةالدولمنافسات

معإنكلترةمنافسةأدتفصثلاَ.الدولهذهأمامحرحةمواقفنيالعئمانيةالدولةوتضع

روسياسفيروعلىروسياعلىعنيفهجومالإنجليزيةباللغةالناطقةالجريدةقيامإلىروسيا

عهدنيروسياوبينالعثمانيةالدولةبينسياسيةأزمةتحدثكادتحئإسطبول،فى

هذهوكانت،الجريدةتلكب!غلاقأمرهصدارٍاإلىبالسلطانحدامماالعزيز،عبدالسلطان

العثمانية.الدولةفيالصحافةتاريخنيتغلقال!الأولىالجريدة

لاللهدممعولاَوكونها،الصحفلهذهالبعيدةالمراميالحميدعبدالسلطانأهـركوتد

الجرائدووضع(111ْالاستقبال11وجهمريدة1"الوتت")4(كجريدةبعضهابإغلاقفأمرللبناء

ينافيماوحذفالمقالاتبتدقيقالمعارفوزارةوأمر،الدولةرقابةتحتالأخرىوالمجلات

مثلالكلمات-بعضاستعمالحرمانهالاتحاديونعنهأشاعوقدمنها.والأخلاقالآداب

جميعأنوالحقيقة)8!اأ!(مثلالكيماويةالرموزوبعض"المريضو"الرجلو"الآخ""يلدز"

.426.Komiteciler. N.N. TepedelenoPlu. s1*ء( Sultan Abdfilhamid.)

)!نبول.الععةخارجالموحودةالعحافةأي(2"

.426.Tepedelenoglu, s.ال.أل,SultanAbdtlhamid veKomitecilerح(

فتوىإعدأرسرى!شلزملاالسلطانخلعأنفيهاذكرتمقالةفكتبَدكسيدإدارةغتكانت9ليالجريدةهذ.مخرأت""

،الاسلامضيخصسيطة

صاصي91بالفانونألالتزامفياللطاننيةعدىنيضكركهفيهاالهدى،الجريدةمذهنيمقالة!د"يخط"بافالهكفياءكتب("ْ

أعدر..الدى

12http://www.al-maktabeh.com؟



كلمةكانتاستعمالهاحرمالئالرحيدةوالكلمة،الصحةمنلهاأساسلاالشائعاتهذه

علىصارمةرثابةوضعوإنماالداخليةالصحفبرتابةالسلطانيكمفولما"أرمنستان"ا،

والقناصلالسفراءفكان،الخارجمنالعثمانيةالممالكإلىالمرسلهَالأجنبيةوالجرائدالمجلات

منبعضهامنعحارتَهلاوالأجنبيةالصحفعندائمةتقاريربتقدهـيمالسلطانمنمكلفين

الآخر.بعضهامنةنِدمواعدادنسخدخولومنع،العثمانيةالممالكإلىالدخول

والعدالةالحميدعبد

عبدالسلطانيكنلمالموظفينمنطائفةهناك"كانت:مذكراتهفيباشا)1(تحسينيقول

تُعرضهمأعاوًكانتفعندما"القضاة"،الحكامطائفةوهم،تعيينهمفيأبداَيتدخلاطميد

عرضباشاالرحمنعبدالعدلوزيرإنحئتردد،دونتعيينهمعلىيوافقكانفإنهعليه

المنصبلذلكالمرشحبنفسهيختارلكيقاضمنصبلشغلالمرشحينبأحماءقاسًةمرةعليه

لهيقدموأنيختارأنهوعليهإنقالًلاَ:الوزرمذكرةاعادالحصيدعبدالسلطانولكن

الدولةتاريخفيبارزئينشخصيتينالسلطاناختاروقد(2)،"ثطذلأهلاَيراهالذىالمرشح

العدلية"-ايلأحكام"مجلةصاحبباثاجودتأحدهما،العدلوزارةمنصبلشغلالعئمانية

Aj)جائزةعلىاطائز (Lejyon D. norتقديراَفرنساتمنحهاأنيمكنجاثزةأكبرهى

عبدهووالثانيالخلفاءا"،و"تواريخالآنبياء""قصصومللفشخص،لأيالعلميةللجهود

والقوية.النزيهةوشخصيتهبشهرتهالأوليدانيكانالذيباشاالرحمن

شجاعته

واالاغتيالمندائمخوفنييعي!ىكانوأنهالحميدعبدالسلطانجبنعنالكثرقيل

حركاتلرصد،مكانكلفيوالجراسيسالعيونبنشراهتمفقدلذلكضده،الانقلاب

أعدائه.

نوردأنويكفىتماماَ.الحكمهذاعكسإلىيتوصلالحميدعبدالسلطانبةوالمدقق

حأشه:ورباطةشجاعتهمدىتبينانتاريخيتينحادثتينهنا

وعنالحيدعبدللطانعن9تههـمذكرسنرات،عرعلىتزيدلمدةيلدزقعرن9لكابرثشمنمبياشاتحسينثغل)ا"

يلدز"."ذكرياتبعنران9؟30تشنثرهايلدزفعرفيابة

284.N.F. Kisakilrek s*"2،!كا(Ulu،
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الكبرالزلزالحادلهة.\

\711r"-ـه1312محرم6 A 9 tI.

الكبيرا""الزلزالاسمتحتالتركيالتارلِخنيسجلالذئالزلزاللهذاوصفاَلننقلأولأ:

لِقول:دانشماند،حامىالتركيالمؤرخمن

واحدقدقيقةاستمروالذىالشمالإلىالجنوبمنمتوجهاَكانالذيالهائلالزلزالهذاإن"ا

قد-للزلزالالثانياليومنيالصاكرةنسختهافي"االحقيقة"ترجمانجريدةذكرت-كماتقرل!اَ

الشرطةومراكزوالمدارسوالمنائرالجوامعمنكئيرتهدمفقد،كبيرةوتخرليات!تإلىأدى

كئيرةبناياتأصبحتكما،والبيوتوالدكاكينواننات)1(الرحميةوالمبالقالموانئوأرصفة

الحكومة.قبلمنهدمتفقدلذلكالناسعلىوخطرةللسقوطمعرضة

منطقةفيفمثلاَ،الأنقاضتحتبقواالذينهمالحادثةهذهفيماتواالذينمعظموكان

المارةبعضماتكما،ابتدائيةمدرسةطلابمنالأطفالمنعسةقُتلا!ا"سراجخانهَ"ا

إلىمباشرةنقلواوتد،القتلىعددمن!مرالجرحىعددوكانجدار.عليهمسقطعندما

البلديهَورئاسةالداخليةوزارةياوَرِه--بوساطةفورأالسلطانوكلف.للعلاجالمستشفيات

بلغثِمحالتبرعاتبحمعسجلوبفتحالفوريةوالمساعدةالمعونةب!بداءالصحةورئاسة

جمادىمن29حئي1)رماَعمنَروتسعةأشهرعسةفيالنبرعاتمنجمعمامجمرع

بأنعلماَ،عثمانيةذهبيةليرة82874الآول(كانوفي28الجمعةليومالمصادفرخَالا

الحميدا"."2(عبدالسلطانلبَهلمندفعالمبلغهذامنالأعظمالقسم

:فيقولحامدالحقعبدالمعروفالتركيالشاعروهو،الزلزالمذاخر1شاهدويمف

واقتربتابشكتالهثنا"3(1الباخرةاجتازتأنوبعد"ا،الخيرية"الشركةباخرةعلىنذاك1"كنت

والسقوفتتهدمالبيوتكانت..اعقولنايفقدناأنكادغر!ماَمنظراَفجأةرأيناالجسر،ْمن

.الزلزالإنه:أحدهمصاحوأخيراَالأمر،ماندرينكنلم...وتتحطمثوىوالمنائرتنهار

(4)011تامتقدالقيامةبأنحسبنا!رجةإلىعنيفاَالزلزالكان.المسألةلناتوضحتذلكعند

المهنئيناستقبالصالوننيجالساَيلدزقصرفيالحميدعبدالسلطانكاناليومذلكفي

لذاك.1كفنادقتستعملكانتالئالظياتوهىخاز:جمع(\"

.4/331,Osmanli Tarihi Kronolojisi,1.H. Danigmend4ءىلأ"2،،لم

البفور.علىمرفةإ!ولنيمطقة:ببهظش"+

.311.4(Ulu Hakan. N.F. KisakOrek.s،
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والوزراءالضباطكباروحولهالسفراءمنالمهنئينيستقبلأطنانعدةتزن"ثريا"تحتبالعيد

كلالفوضىوعمتيتراكضونالنا!!وبدأالعنيفالزلزالوقعوفجأة...الدولةورجال

أحذيتهمبأعقابالزجاجيكسرونالقرلمةالنوافذإلىتراكضواالضباطإنحىَ.مكان

تزنالىالسقففيالمعلقةالكبرةا"الثريا"وبدات،الحديقةإكبأنفسهميُلقوالكىالعسكرية

الساعة.كبندولوعنفبقوةتتأرجحأطنانعدهَ

بقىبلمكانهمنيتحركولميقملمإذلأعصابهالمتمالكالوحيدالشخصالسلطانكان

الكرصم.القرآنمن؟ياتبعفىبتلاوةشفتاهتتحركالمسلمينبخليفةاللاشَالوقاروتوراَهادلًأ

الموتوواجهواالحروبخاضوا-الذفىالضباطمعهيتمالكلمالذيالهائلالمشهدهذا

وأالسلطانيهزأنيستطعلمنفسهم،باًللنجاةللهربفاستسلمواأنفسهمضبطمنفيها-

عجيب.لقجاًوبرباطةثابتةبأعصابواجههبلاًعصابهيفقده

القنبلةحادثة.2

منكغم8،بوضعوذلك،السلطانلاغتيالمحاولةحدثتم1905/7121ني

يصلىكانالذكطالجامعفناءفيأوقفتمركبةفيالحديدقطعمنكغم20معالمتفجرات

منالسلطانفيهيخرجالذىالوقتفيثنفجربحيثالمَنبلةووقتت،الجمعأيامالسلطانفيه

محدثةالمسجدفيبعدوالسلطانالقنبلةفانفجرتقليالأَالخروجفيالسلطانتأخروقد.الجامع

شخصا26َالانفجارهذافيقُتلأقصاها،إلىإسطنبولأتصىمنصداهترددهائلأدوياَ

فيهسادالذىالرهيبالموقفهذاني.الخيولمنالعشرفىيقاربماونفقت8ءوجرح

بقىبأنفسهمالنجاة!يدونوهلعاًخوفاَوالناسوالجنودالضباطوتراكضوالمرجالهرج

بنفسهتادهاحيثعربتهإلىالأوامر-بعضأصدرألن-بعدمشىثموساكناَ،هادئاَالسلطان

له.الناسهتافبين

فيالواردالبندلِطقلنالحميدعبدالسلطانبأنالأرمنأيقنبعدماالمحاولةهذهجرت

والموسساتالامتيازاتحولعليها-التوقيععلىالسلطاناضطر-الى"برلينا"معاهدة

مستقلذاتيحكملثأسيسالعثمانيةالدولةمنالكبرىالأوروبيةالدولطلبتهااليئالضرورية

معبالتعاونالفرصاقتناصالأرمنحاول.العثمانيةالدولةفياًتليةكانوااْفممعللأرمن

منوعدىْااقتطاعمنبدورههويش!الذفىهرتزلتيودوررأسهاوعلىالصهيونيةانجهات
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بالشرح"سنتناولفيها.الأراضيوشراءفلسطينإلىبالهجرةدوهِمللالسماححولالسلطان

"ا.قليلبعدالصهيونيةالحركةمنالسلطانوموقفالأرمنيةالقضية

نسفأى،العثمانيةالحكومةمقرنسفثمأولاَالسلطاناغتيالهيالأرمنخطةكانت

إسطبولفيا!لأوروبيةالدولبعضوسفاراتالعثمانيوالبنكغلطةوحسرالعاليالباب

الأوروبية.الدوللتدخلالمجاللفسحفيهاكبيرةفوضىلاشاعة

منظمةمنأرمنياَ"صوفيا"ا-مدينةفيتفاصيلهاوضعت-اليالمحاولةهذهالقائمكان

المعروفالصهيونيالزعيممعبالاتفاق"ميكاليان"كريسضوفرأعهباكومن"طشناق"

مختصبلجيكىفوضويمعبالاتصالالععليهَلتنفيذكريستوفرتامحيث"اهرتزلتيودور1"

المتفجراتفيهاوضعتالتيالعربةصنعتوتد."جوريس"أدوارداحمهالموقوتةالقنابلبصنع

متفرقة.أماكنومنقطعةلَطعةإسطنبولإلىأجزأؤهاوأدخلت،الخارجفي

المحكمةفياعترفوقدأعوانهبعضوعلى"جوريسا"أدواردعلىالقبضَمالحادثةوبعد

اًنهومع.بالإعدامعليهوحكم.العمليةهمذهتامبأنهأيضاالبلجيكىالسفرحضرهاالئ

بإخراجهوأمرعنهعفافقدلما"اا"الظاالسلطانأما.يفلحلمأنهإلاسجنهفيالانتحارحاول

(1).دحأعلىالإعدامعقوبةتوقيعفيىغبيكنلملأنهاطدود،خارج

عنبصِداَأكن"لم:فيقولالحادئةهذهمذكراتهفي"اوودسهنري"الأميراليصف

رجلىتحتالأرضواهتزت،مدافععدةكصوتدويفرقعالأثناءهذهفي..السلطان

منالعديدشاهدتوفجأة،السلطانجألث!رباطةمنذهلت،يالإطاحةتريدوكأنها

حسبتواًياديهم،وجوههممنتنزفوالدماءيلدز*جامعداخلهرولواالذينشخاصالاً

الذيالجامعفناءإلىنظرتعندماولكنى،السلطانعلىألقيَتيدويهَتنبلةأنوهلةلأول

دمرتهاحربساحةكأنهالفناءكان،ةث!هدلامنارتعشت،هِملعنظرهيركزالسلطانكان

ممزقشرتمزقتالىوالعرباتالأخشابوقطعلو!خلااجسادشَاثرتفهناك،المدافع

يحاولجاويشاَلاحظتمترفىبُعدوعلى...حياةدونالراقدةالمساكينالسالًسينوأجساد

الشظايا.حدىباٍصريعاَخركبيرضابطجسدتغطية

السيوفوبأيديهمالحادثةمكانإلىالفرسانمنكوكبةأسرعتحئالدويحمعإنوما

Abdulhmnid,0.اك"+،امم Hanح".ك!لأ.O! lgelerle Sultn4,هك؟"4كأNizTansu!أول,asi-غvrinPerde Arkطلملأ)،(!ى-

.349!4,ojisi,10،،0DaniymendءronolطحOsmanli Tarihi117-124لأ،"4،لم.s1،"ةكح،"!
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عرفقليلوبعد.بالرجوعالسلطانإشارة(مرهالَلقىعندماراجعةقفلتولكنها،المشهرة

واًجانب،-ألَراكاًانفسهميتمالكوا.فلم،معافىسليمالسلطانبأنوعسكريينمدنيينالجميع

عبدوانشغل"السلطانعالنَ!،السلطانا"عالقبالهتافوبدؤواالفرحمنوتسكريين-مدنمِنن

هدوءبكلعربتهإلىتوجهثمالضباطكبارلبعضالأوامرلإعطاءدقيقمَينأوةقِمقدمدةالحميد

تركوهكذاالهدوء.غايةفيوجههتقاطيعوكانت،بنفسهقادهافإنهوكعادتهجاْلثى،ورباطة

بسببالمتفرجينمنكثرجرحكما!9)،المتفرجاتحدىٍاوأصيبتالقصر.إلىوذهبالجامع

المخصصالمكانأمامحصانفخذوسقط.الحادثمكانفيالموجودةالخيولعظامتناثر

وتحطمانجامع،أعلى!نيكبيرةفتحاتوفتحت،رصَملابرجساعةزجاجعطمكماللسفراء

(210"اريبكبشكلالمسجدداخلُتضرركماالكثيرفى،جرحإلىأدىممانوافذهزجاج

لا؟آنذاكالسلطاقشعراماذا1الىدئة:شرحبعد9لهمذكرنيباشاتحس!نال!تابرئيسيقول

أوخارقهَ...شجاعهَأبدىبأنهالانكار(حديستطيعلاولكنالسوال،هذاعلىالاحابةأستطيع

عربتهمن!تربشعندما.؟هناكماذاببمكلال:واكنفى،الخوفأو،الانفعالأنراعمننرغ(يايُفهر

("."ااتخافوالا..اتخافوا"الا:الجهوريبصرتههمفَمهوالهلعالاضطرابوراى

فيها:قالالسلطاننجاة.ممناسبهَقصيدةشوقيأحمدالشعراءلمميرنظموقد

نجاةالحنيفللديننجاتكفإنما،المؤمنينأميرَهنيئاَ

ةاِمحوهاإبقاءبقاوًكوأمة،والكتابلطه،هنيئاَ

اًذاةإليهترتىالذيفلس!وموئقأعهداَالأقدارعلىأخذت

الرمياتأعدائهإلىتجز،وثوبهالنىبُردنييكنَمو

عزفاتهاتفاَويسمى،إليكلربهشكرا9َلبيتيسيريكاد

الجُمعاتالتوبةراحوتبسطخُسعاَالمساجدالصفحوتستوهب

عداةللصلاةشرّعصابةصلاقمعندالغدرهثمرمتهم

؟جفاةالحنانذيعيسى"تباعوصحابهمنهمعيسىتبرأ

.ممراسيم؟نذاكيسىكاقما(ىالجممةعلاةمراصيممنهايثاهدونوللفراء،وللأحانبللزوارغصعةأعكنةهناككاص"1"

."!"سلاملك

,8Tarihi*ول71191-192 YimazkمحزTtirkry،2)!"ذلك"

.4/349,Kronolojisi,1.H. Danigmendذ3ء!8.لمOsmanli4ءحىلأ؟3(،لم
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وشكاةلهمدعوىكذبتلقددولةَيعادونلاديناَ،يعادون

؟ثباتالعالمينلقلوبوماثابتإَالهولتلتقىفوادبأي

الجظت)1(تسكنحئوتاركرادها،الأرضحولكمنزلزلتذاٍا

الطمةوالمرأفقالعحليمومؤسساتالحميدعبد

التيالعثمانيةالدولةجسدفيجديدةعلميةحياةليعثأنالحميدعبدالسلطانحاول

فيحالياَالموجودةالعلياوالدراساتوالمعاهدالكلياتمعظمسسْاففيهاالجهلعهدطال

نقولماعلىللتدليلويكفيالعئصانية.الدولةثنيوالمعرفةالعلمرائدبحقيُعذإنهأيتركيا،

فضللهوكانقواعدهاوأرسىأسسهااليئوالمعاهدالكلياتعلىسريعةنظرةنلقىأن

:مرةلأولنشالًهاٍا

والمعاهد:الكلهات(أ

الطب.كلية.2..الهندسةجامعة.\

.الآدابكلية.4.العلومكلية.3

السياسية.العلومكلية.6.الحقوقكلية.ه

.التجارةكلية.8.الجميلةالفنونكالرممية.7

.والغاباتالمعادنمعهد.\..والبيطرةالزراعةكلية.9

.اللغاتمعهد.12.العاليالمعلمينمعهد.\؟

واثانولة:ايوسطةالمدارس(ب

.(وعسكرية)مدنيةمحافظةكلفي)الثانويهمالاعداديةالمدارس01

قضاء.كلنيمتوسطةمدارس.2

.وللبناتللبنينالصناعةمدارس.3

.وللمعلماتللمعلمينمدارس.4

والبكم.للصممدارس.ه

تحصى.ولاتعدلافهيأنشأهاالىالابتدائيةالمدارسأما

لأنفيها،مهمفراغ.مملءقامتالئالمدارسلهذهماسةحاجةنيالعشانيةالدولةكانت

.1/4f-9v،خرقيلأحمد*9لرفيات"ا(
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أهمومن،الحضارةركبنيتأخرهاأسبابأهممنكانفيهاالعلمىوالتأخرالجهلانتشار

منلزادمنهاتعانيالعثمانيةالدولةكانتالتيالشديدةالماليةالضائقةولولاضعفها.أسباب

.عديدةمدارسبئهذامعولكنه،مضاعفةأضعافاالمدارسهذهأتداد

الطلابعقائدعلىالمحافظةوهوبناهااليالمدارسكثرةفطمهم؟خرسببهناككان

كثرتتدكان!..اغ.والانجليزيةوالفرنسيةمنهاالأمريكيهَالتبشيريةالمدارسلأن،المسلمين

الإسلامي.الدقفيدروسالهمتعطىولا،الغربىالنمطعلىطلاهابتربيةتقوموكانت

الاسالأمية.وتقاليدهمثقافتهمعنالبعيدةالغربيةبالصبغةاصطبغواوتدفيهافينشاًالطلاب

وتأسيس:ببناءقيامهإلىإضافةهذا

.المكتبات10

المتاحف.30

مثلاَ".الحميدية"ماءالماءإسالةتأسيسات.3

.والبرقالبريدمكاتب.4

جسور.،طرق،حديديةسكك.ه

.للعجزةدار.6

وسلايخك.،بروتإسطبول،:فيالرَاموايخطوط.7

عواولأهممنالقلاعهذهكانت."قلعة"اجناقفيسيعالا:الحربيةالقلاعتقوية.8

.ام9-ا5سنةالأولىالعالميةالحربىِفأعدائهموجهفيالعثمانيةالقواتصمودنجاح

.مستشفيات.9

العامة.النفوسدور.أ.

والصناعية.والزراعيةالتجاريةالغرف110

للشمعومصنعللغازومصنعللورقومصنعللفخارمصنعتأسيس.21

اهركها".1فىالقمالتقمصنعتوسيع.31

ا"غلطة"ومرفأإسطبولفىباشاحيدرومرفأ"صاكز"،ومرفأبروتمرفأبناء.14

وطولهانة.

ا"كوجوك"ا.سدبناء.51
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العثمانية.الضمانشركةتأسي!س.16

.11أركلى"افيالفحممنجمبتشغيلقام.17

خدماتها.وتؤديمرجودةتزالولاإسطبول،نيباشاحيدرنيالقطارمحطةبئ.18

بنغازيمدينةفيالتلغرافحطأنشاًكما.المنورةالمدينةحئالضلغرافخطوطمد.19

ليبيا.في

.للحجاجمئفيللمياهشبكةأسس002

الدولة.دوالْرلاسئعمالاتوبناياتالمكرمةمكةفطالقا،عبئ.31

شرايينتعدالئالحديديةالسككخطوطناحيةمنجدافقيرةالعثمانيةالدولةكانت.22

الناحيةونيوالاجتماعيةوالاتتصاديهَالتجاريةالحياةنيمهمادوراتلعبوالئفيهاالحياة

فيهاوتنفثببعضهاالدولةنيالشاسعةوالمناطقالمدنمختلفتربطكانتلأفاأيضاالعسكرية

كلفةبأتلالجنودوتنقل،كبرةوبكمياتالآسعاربأتلالبضائعوتنقلوالحربهةالحياة

نيكانتالعثمانيةالدولةأنمعةلًلاطمبالغينطبكانالخطرطهذهمدولكنوبسرعهَ.

فعند.عديدةسككخطوط.ممدالسلطانقامهذاكلومعبالدرون.ومثقلةشديدماليضيق

إلىالمجموعهذافىيدأنفاستطاعاكم030ليلغالخطوطهذهمجصوعكانللحكماستلامه

أضعافه.أربعةيقاربماإلىاي,5ك0045

والآسيوىالأوروبىالقسمينبينيوصلجسرلبناءالهندسيةالخططبتهيثةأوعز.23

الأمريكىالمهندسكماكلفوأوروبا.سيا1قارةبينىصلجسرأيإسطبول،لمدينة

Strom)إ.ستروم"ا"افردرلجث Fredrice)فيالبسفورمضيقمياهتحتنفقحفرمشروعبمَهيئة

والآورويالآسيوىسطبولٍالهَسميلربطإدطنبولنيأسكدار"-بورنوسرافى1"منطقة

61إلىيستندالنفقوكانالجرئالمشروعهذاخرائطالأمريكىالمهندسهيأوقدببعضهما.

المشروعهذابتنفيذوتركيةيابانيهَشركاتتقوم)حاليا.حديديةسكةخطفيهويمرعمودا

الحميد.عبدالسلطانعهدأواخرفيالمشروعهذاكان.(5920عامفطسيكملالذي

التيالعامةالمرافقعددبلغوقد(1).المشروعفتوتفالسلطانعزلالمشروعبدءقبلولكن

؟552..اغ(الدولةودوائروالمصانعوالمستشفيات)كالمدارسالحميدعبدالسلطانبناها

.241.k Yilmaz, sلعةAbdulhamid Han, 0. Fلمج"ثهـلأn3مل!اكSuءBelgelerl"،)
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قطعهَمليونوسبعيناثنينمنأكثرأىذمهمبية.قطعة73780129مبلغعليهاصرفبناية

الاعتبار.)1(بنظرنذاك1الذهبيةللقطعةالكبيرةالشرائيةالقوةأخذناإذاكبيرمبلغوهوذهبية

ترضاَالسلطانإليهأرسلعهدهفى1193-8471"أديسون"المخترعصيتذاعوعندما

التيالتسهيلاتكلمعهناكواختراعاتهبحوثهوإجراءفيهاوالاستقرارإسطبولإكبالمجيء

رذ!عا"أديسون"ولكن،وطنهفيمبالغمنعليهيحصككارْماأضعافاْربعةدفعمعيرغبها

وطنه.فيالبقاءوفضلالسلطانطلبإجابةعن

والجيعىالحميدعبد

وسدالجيشتعَويةبضرورةالتركية-الروسيةالحرببعدالحصِدعبدالسطانشعر

دفعتالعثعانيةالدولةلأن،للحربالحديئةالأصولالضباطوتعليمتسليحهوزيادهَحاجاته

منلالها،مستعدهَتكونأندوندفعاَواْنصارهباشامدحتقبلمنالحربتلكإلى

السلطانأنومع.الماديةالناحيةمنولاالتموينطرقتاْمينناحيةمنولاالعسكريةالناحية

نْارأىأنهإلامرافقهاتجديدلىٍاتحتاجواسعةودولةبالديونمثقلاَإرثاَورثالحميدعبد

الدولةصيانةيمكنلا-لأنه،الدولةخزينةالأمرهذاأرهقوإنالجيشلَقويةالضروريمن

سمِاسةاتبعلذا.القانونيهَبالحججوليسلهَوكمابجيشإلاالأوروبيةالدولأطماعمنوحفظها

الجنودتدريبوإلىالجيشتقولِةإلىالدولةإمكانياتمنكبيراَجزءَووجهتقشفيةاقتصادية

شديد:بايجازالموضوعهذاسنتناوللذا،المجاللضيقهناالتفصيلنستطيعولا.والضباط

.الأفواجومن2الطوابيرمنوحداتعنعبارةروسيامعالحرفيدخلالذيالجيشكان

التركمِهَ-الروسيةالحربفيالمشتركينتعدادكان)إذقليلاَيكنلمالجنودعددأنومع

بينما(2ؤجداَ.قليلاًكانالضياطعددأنإلأممَدرب(.جندكطالف150منهمألفا287َ

قد(الروسىبالجيشالتحقااللذينوالصربيالرومانيالجيش)معالروسىالجيشتعدادكان

بكثير.جنديمليوننصفتجاوز

مقترحاتهاوتقد!يمالجمِشنواقصبدراسةلهَامتعسكريةلجنةالحميدغبدالسلطانألف

يأتي:طاالسلطانتامالممَترحاتهذهضوءوعلى.نواتصهوسدالجيشتحديثلكيفية

.237.Han, 0. Faruk Yilmaz, sالأ"ح؟.لهر5ليهلم4"،*،.كا!tanلمSuءBelgelerl(،!

بلفة:حربفيإنكيزيضابطمذكراتمحابفيحاءماحب)!(هذا

.2-3.1938,s6"س.!آكلعلأل!.ول!هآل*!لعكاا,elevne Madafaasmda Bir Ingiliz Zabitinin Hatiralan, F. W. Von Herbert
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العثمانية.المعاملفيوالبنادقالمدافعصنعبتشجيعقام-ا

المواقعهذهولولا.قلعةوجناقسطنبولٍامضا!فيالحساسةالمواقعبتحصين2-قام

الحربفيالمشهورةقلعةجناقمعركةنيالنصراحرأزالعئمانيالجيشاستطاعلماالحصيخة

وحلفائه.البريطانيالجيشضدايلأولىالعاطية

أصبحعهدهوفي.الفرقأساسوعلىوكبيرةحديئةوحداتإلىالجيمث!بتقسيمقام-3

القلاعمحافظةوحداتومنوالرديفالاحتياطجيشمعالأصلىالجيشعنعبارةالجيض

.والحصون

الأوروبيةالبلدانإلىوالضباطالعسكريةالمدارسطلابمنكبيرهَأعدادبارسالقام-4

النقصبذلكفسد،الحروبقيادةفيالحديثةالأصولعلىللتدريبألمانيا"إلى"لاسيعا

الكفوئين.الضباطأعدادالكبيرفي

فرقة.مستوىفطوجعلهالمدفعيةبصنفاهتم-ء

احتياطوفرقتيناصليتينفرقتينمنجيشكلويتاْلفجيولقسبعةعهدهفيهناككانت-6

منهماكلكانوالرابعالئالثالجيشنًابعلماَ.مدفعيةوفرقةفرسانوفرقة.للحراسةوفرتتين

وأصبح.مستقلةنرقةالغربوطرابلمىالحجازمنكلفيشكلتكما.إضافيةنرقةيملك

هوالفرسانصتنرق7ومشاةفرقة49الحربإلىالدخوكحالةفييملكالعثمانيالجيش

مدفعية.وطابورمدفعيةاًفواج3والفرسانمنمستقلهَأفواج3معمدلهعيةفر!

أنهىٍذاالعاليةكفاءتهاليونانمعالحربفيمنهقسماشتركالذمم!ماالجيشهذاأظهروقد

وشتته.اليونانيالجيشدمرّحيثفقطواحدشهرظرفوفيخاطفبشكلالحرب

هذافرفععبدالعزفىالسلطانعخهعهدمنحربيةسفينة39الحميدعبدالسلطانتسلم-7

ومنكبيرفىطوربيدتألمانيامنواشترى.مساعدةسفينة79وحربيةسفينة85إلىالعدد

طوربيد.زوارقستةوإنكلترةنرنسا
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السفنهذهفاضطرتفرنسا،معالحمايةمعاهدةأمضىقدكانتونسواليولكن،تونس

المعاهدةبتللثالاعترافوبعدمفرنسا،علىبالاحتجاجالعاليالبابواكتفى.الرجوعإلى

الدولي.للقانونمغايرةأنهاأساسعلى

لليونانودارداكسالكاإعطء

12شبان4 iAم18811713-ـه.

وقضاء"ا"تساليامحافظةعطاءٍاعلىتنصبرلينمعاهدةمنوالعشرونالرابعةالمادةكانت

الدولتين.بينالحدودتصحيحعندلليونانناردا"ابالتركيةرتا:1"

برلين،معاهدةوفقراتبنودتطبيقيهملأنحاولالحميدعبدالسلطانأنالمعلوممن

الدولةصالحفيتكنلمالتيالفقراتهذهتطبيقتجميدقيغرضهيحققأنفعلاَواستطاع

أخلالئالفقرةومنها،المعاهدةنيأخرىلفقراتبالنسبةذلكيستطحلمأنهغير،العثمانية

يرلمالمستمر،وضغطهاالكبرىالدولإصرارأمامأنهغيرسنواتثلاثتقاربلمدةتطبيقها

نْاترىكانتاليونانأنعلماَ،لليونانالمناطقهذهسلصتحيثالفقرةهذهتطبيقمنبُداَ

استطاعالسلطانأنغيرأيضاَ.بكاملهاإليهاا"يانيا"ولايةضمنيالحقتعطهابرلينمعاهدة

.شاقجهدبعدالولايةهمذهالاحتفاظ

يلدزومحكمةباشامدحت

شخصيته

تقؤمولم،الصحيحموضعهافيتوضعلمالتيالتاريخيةالشخصياتمنباشامدحت

الطغيانضدومناضلللحريةكبطلالناسإلىوتُدّم،كبيرةهالةأحيطإذ،السليمالتقويم

حمعةاًنزلتا!خطالقوممطنفاٍوهكذاالحعيد،عبدالسلطانضحايامنوضحية،والظلم

السماء.إلىباشامدحتحمعةترفعأناستطاعت،الحضيضإلىالسلطان

تركواليأفيهاعملولايةكلففى،النجاحكلناجحاَوالياَباشامدحتكانلقدنعم،

هذافيوفضلهسبقهلِنكرأنأحدحقمنوليسكثيرد،إصلاحاتفيهاوعمل،جيدة؟ثاراَ

المضمار.

err
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ادابحالفصلى

عشوانسعالقرننهايةحتىبرلينمؤتمرمنالعثمانيةالدولة

تونسعلىتستوليفرنسا

م1881مارس؟2هـا1298الآخرةجادىمن12

ووضعها،منهكةكانتم1870سنةالأاهانمعحرلهامنخاسرةفرنساخرجتأنبعد

موتعهااسترجاعوتحاولنفسها،تلململكىسنواتلعشراحتاجتفقدلذاضعيفاَ.الدوقي

منالستار-وراء-منضمنيةموافقةلأخذلهاطيبةنرصةبرلينمؤتمروكان،السابقالدوقي

أملاكمنحصةأيضاَهىتقتطحلكىنكلترة،ٍاسيمالاتمر،الموًفيالمشتركةالدولبعض

.الأخرىالدولفعلتكماالعثمانمِةالدولة

رسالٍاإلىسارعصَفإنهالذاالخفاء.فيالدولمنليهاٍاالمهداةالحصةهيتونسوكانت

أهـ-298الأولىجمادىمن24فيتونسإلىالجزالًرمنجنودهامنألفا23

قدكانتا"اليئالجزالْريةالأراضىدخلتالتونسيةالقبائلبعضأنمدعيةأم88114124

بالبواخرجندي؟لافنمانيةأرسلتكماإذن،دون"م1AT'أهـ/.246سنةاحتلتها

هذهولَقدمت!لساحلية،"بنزرت"مدينةنياًنزلواحيث"طولون"مدينةمنالحربية

توذس!،مدينةمنبسرعةواقترب!،صغيرةقواتإلأطريقهاىِفتجدتكنلمالتي،الجيوش

والمساعدهَ.العونيطلبالعاليالبابإكباشا"صادق"محمدتونسواليفأبرق

المدمرةالآثارلأنذلكفرنسا،علىالحربيعلنأنالعاليالبابعلىالسهلمنيكنلم

بعدسيمالا-العثمانيةالدولةاقتصادوكان،باقيةتزاللاكانتةيكرتلا-َهيسورلاللحرب

البابفيوالمشاوراتالمباحثاتطالتلذاسئ،وضعفي-الحرببتعويضاتاًرهقتأن

وزجهالفرنسا،منافسةكافَادحبإيطاليااستغلالىِفالسلطانوفكريلدز،قصروفيالعالي

إلىمتوجهة"كريت"جزيرةمنعثمانيةحربيةبواخرثلاثتحركتلذا.القضيةهذهفي
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حئأوالجيد،الطرازمنسياسةورجل،دولةرجلباشامدحتكانهلولكن

ب"انعم"االسؤالهذاعلىالاجابةيستطعلالتاريخهالمدقق؟المتوسط

دمشق:علىوالياَكانعندماالتقاهالذيباشامدحتيصفوهو،"بلنت"ولفرديقول

أثناءفيأجدولممختالاَ،فخورأكاناًنهسوى،مظهرهنيشىءبأيممتازاَيكن"لم

اًفكاره".)9(فيعمقأيوإصلاحهاتركياتجديدموضوع!نيمعهمحادثتي

وهىرهيبةكارثةإلى-نظرهبقصرالعثمانيةَالدولةدفعأنهفِمكشرحناوأنسبقوقد

جداً.باهظاَلناَالعثمانيةالدولةكلفتالى،التركية-الروسيةالحرب

الدولةسيحعىإعلانهأنواعتقادهالدستور،حولالسطحيةنظرلَهشرحناأنسبقكما

ىِفتهمهاتكنلمالدولهذهأنناسياَ،الداخليةشروفاثنيالأجنبيةالدولتدخلمنالعثمانية

وبحقشعوها،بحقترتكبكانتنفسهاهيلأنها،الأقلياتشؤونولاالاصلاحاتالحقيقة

التيالمظالممنأقلالأحوالمنحالبأيتكنلم،كثيرةمظالمتستعمرهاالىَالشعوب

بعضفياهطبقاالنيابىالشكلنًايجهلكانأنهكما.العثمانيةالدولةفيوقوعهاتذكر

كانتالئالعثمانيةالدولةصالحفيتطبيقهيكونلنندْاك-1كلها-وليسالأوروبيةالدول

الظروفتلل!ىِفولاسيماوالمذاهبوالأديانوالعناصرالقومياتعشراتمنتتألف

الذيالاتصالهذا،حياتهطوالبإنكلترةالمريباتصالهعنالطرفغضضناإذاهذا.الحرجة

مسألةففىأسرارهابمأدقوفيالعثمانيةالدولةشوونأدقنيمعهاالتشاورحدإلىوصل

فيصراحةذلكجاءكماتأليدهاعلىوحصلإنكلترةاستشارالعزيزعبدالسلطانخلع

التاسع"القرنمجلةىِفبعدفيمانشرهااليأليوتا"هنرىا"سيرالإنكليز!السفيرمذكرات

.(Nineteenthأخم**+)عشر"

:المذكراتهذهمنالفقراتبعضلنقتطف

.الرشوةوانتشارالمترديةالأوضاعهذهفيهيْارعلىليطلعىلزيارتيباشامدحت"اجاء

خطورةمدىيدركباشامدحم!ا"كان(2)."الحكمشكلتغيرضرورةعنليابانفقدلذا

صيانالعزيزعدللدمحور"الحدبالعراق"تاريخ:يهابعنفقلا:ا22/1لممرالإنكيزىالاحتلالتاريخ:لبتالفرد(1"

.440نرار،ص

العزفى.عبداللطانخلعقبلأي،م9875عامالانيتثريننيالزيارةهذهت(2)
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هدفه.لتحقيقيزدأدكانعزمهفإنليأسأنبدلولكنه،عاتقهعلىأخذهالذىالعمل

تأسيسأْجلمنالإنكليزيةوالحكومةالإنكليزيالشعبمعونةطلبوكررأعادوعندما

يعرفإنجليزىكلتأييدوعلىتأليديعلىويعتمديث!أنيستطعإنهقلتللنراب،مجلم!

منيحدالذيالأساسىالقانونفوائدومد!،المشروطيةعلىالقائمةالنظمفرائدمدى

(؟).11للحكامالواسعةالصلاحيات

باشا،لمدحتالغرل!ةالمحاولةإلىالدستور-إعلاناستعراضنا-عندأشرناأنسبقكما

ضامناَطرفأوجعلهاالعثمانمِة،للدولةداخليةمسالةفيالأوروبيةالدولإشراكحاولعندما

لطرحإنكلترةإلىأفندى""أوديانوهومبعوثأأرسلأنهف!كوالحميد،عبدالسلطانضد

.الموضوعهذا

اطميدعبدالسلطانلذمتركيافيطويلةلسنوات"رعية"اسياسةهناككانتولما

لمدحتالمديحلكيلتركيافيعهودلعدةرحميةسياسةهناككانتفقدكذلكفيه،والقدح

رائهم1عنالتعبرِحريةالآنراكوالمفكرونوالكتابالمؤرخونملكإنماولكنباشا،

المسلطالدولةسيفعنبعيداَالتاريخيةالشخصياتومناتشة،التاريخيةالوثالًقطرحوحرية

أسهموانخفضتالحميدعبدالسلطانأسهمفارتفعتالآيةانقلبتحئ،الرقابعلى

باشا.مدحت

:يقولإذالموضوعهذافيكتبنَمأفضلهودانشماند"اإعاعيل"حامىالمؤرخولعل

وهوالاقضيةأحدقاضىابنوهو"الدولةا"شررىسيًلرباشامدحتشفيقأحمدحمها"اٍ

"علىزمنلقِباشامدحتأبعِدوقد"روسجوق"،أهاليمنأفنديأشرفمحمدالحاج

."السادسا"الجيشقيادةلهأعطتْكمابغداد،علىوالياَليكونإسطنبولمنباشا"

ولايةنيكنجاحهبغدادنيكبيرةوإصلاحاتإجراءاتفلهجداَ،قدراَوالياَكان

شدلِدكانإذعنه،أشيعكمادولةرجليكنلمالقديرالواليهذاولكنايضاَ.الدانوب"ا11

وكان!،لحدودهمتجاوزاَ،للحكمكبيرةوه!َن!وذا،رأيهنيومستبداَ،بنفسهالإعجاب

نكبثه.وسببالسياسيةحياتهفيفشلهسببهيهذهطباعه

.27-28.1(31 MartFacias,. Cevad Rifat Atilhan. s)
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وقلهَ،المهمةالسياسيةبالشرونتمرسهعدمإلىىجعقدلامعاَدولةرجلكونهعدمإن

أول-بعدالعدلوزارةمناستقالعندمابنفسهاعترفكما،الخصوصهذافيتجربته

نيعمريمعظمتِضقتدكضت"لما:يأتيماالاستقالةعريضةنيكنبإذله-صدارة

اًسترحمنئفاٍلذا،والمعقدةالمتشابكةالأمورهذهمثلسابقاَأواجهلمفإنئالنائيةالأماكن

."العاجزةلقابلياتيملائمةأكثرتكونأخرىوظيفةإلىنقلىالنعصة)1(وفيمن

الئالكبرياءنوباتمنخلاصهفتراتمنةرَمففيالباشامنصرالاعترافهذاولعل

المورخيتحدثفمثلاَ.النقطةهذهعلىعامإجماعفهناكسنركط.كماعليهتسيطركانت

حساباَيعمللا،باللامبالاةيتسمشخصاَ"كان:فيقولالباثاتصرفاتعنباشاجودت

عمل".أيلنتائج

و"علىالشريرا"امكره1عنمذكراتهفيباشاسعيدالحربيةووزيرالمايينوزيرويتحدث

."عندهيقفالذيللحدمعرفتها"عدمعنسعاوى"

عنباشامدحتصدارةزمنالبريد.نييعملكانالذي-باشاممدوحيتحدثكما

."باللامبالاةالمطوعةلَصرفاته11

المهم،علىالأهميقدملاو"كان"ينأَملاوبالحيطةاهتمامه"عدمعنشرفالرحمنوعبد

وتنفيذها".تحقيقهايمكنالىالآمورفرزيستطيعبطبيعتهيكنلمو

إلىوميالاَ،التخريبطريقعنالشهرةشعاره"كانباشا:الدفىجلالمحمودعنهويقول

"ا.الشخصىبرأيهالاستبداد

لَصرفاتهفيالمبالاةوعدمالرأىفىبالاستبداد)آ(كمالمحمودالأمينابنيصفهوأخيراَ

حساباَيحسبلامتهوراَشخصأكانأنهباشامدحتأصدقاءجيععمنوأنهوكلامه

عمله.منالناتجةالضارةللنتائج

هذهصوابمدىالانسانيعرفولكى،حولهالآراءهذهإيرادمنالقدرهذانكعفى

ب"تبصرةوحماهاجزأينفيوضعهااليباشامدحتمذكراتتصفحيكفيفإنهالآراء

توقيرهومدىبنفسهالباشاإعجابمدىحوليتاكدأنيستطعٍذا"الحيرةومر؟قالعبرة

العزيز.جدال!طانيقصد("

مووف.تركيكلرخ("
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عندماإنهبل"نحن"ا،الجمعضميرحئأو"أنا"المفردضصرلاستعماليتنازللافهو،لنفسه

وكأنهباشا"مدحتإليهالمشار11أوباشا""مدحتكلمةيستعملنفسهعنيتحدث

ثالثاشخصعنيتحدث

الدولةبأننفسهترارةفيومتأكداَمقتنعأأصبحنهفاٍالنفسيةالحالةهذهمنوانطلاقاَلذلك

خارجإلىالحميدعبدالسلطاننفاهفعندماأركافا،ستتقوضينسحبعندماوأنهبه،تائعة

اللَةملعي"ا:هلقائلاَباشاسعيدا"المابين"امشيرلىٍاالتفتباشا"مدحتإليه"االمشارنفاٍالبلاد

طريقهفيالقصرمنأخرِجوعندما،محالةلاسينهارالبلدفإنبعاديواٍبطردىقمتمٍناأنكم

الترحمفييترددلملذاالآموات،عدادفيبعدهأصبحتالعئمانيةالدولةأناعتقدالباخرةإلى

"ا.الأمةهذهاللَةيرحمقائلاَ:عليها

إيرادهعندمبالغةيةباًيُتهمأنيمكنلاوجديتهوحكمتهبدرايتهالمعروفباشاسعيدإن

نفسه،باشامدحتقِبلمنثابرَرذلكإنحيثمذكراتهفيباشالمدحرَرالكلماتْهذه

1صفحةفييذكرفهو 9Vإبلاغاًرجو11:يأتيماتالاًنه"العبرةاتبصرة1مذكراتهمن

أرىلنفإنئ(1)السعادةدارإلىسأرجععندمالأنئجداَ؟سفبأنئالشاهانية3الحضر

الخطأ،هذافداحةستدركونذاكوعند،مكانهنيكلُملااْدهأرئولنالقصرهذافيسيدنا

.11فاتماتلافىيمكنولانذاك،2الندمينفعلنسوفولكن

والدولهَموجود،والقصرموجودالسلطانأنرأىأوروبامنمدةبعدرجععندماولكنه

إزمير.علىثماًولاَدمشقعلىواليأعُئينفإنهمكانهفيموحودشيءكلولأن.موجودة

غيرالأقوالهذهمثلعنهتصدروالذيالغرور،بداءالمصابالشخصهذامثلفإنلذلك

علىحئالتطاولعلىيجرؤوأنبل،بالآخرينريستهينيستخفأنطبيعياَكانالموزونة

وإهاننه،وتهديدهبالجهلوصمهوعلى،كتابةوًاشفاهاَطويلاَ-عليهصبر-الذىالسلطان

فيمنهاصورةأرفقوالتيالحميد،عبدالسلطانإلىتدمهاالىالتقاريرأحدنياْنهنرىفمثلاَ

اعتياديإنسانأي.ممخاطبةيليقلاأسلوباَيستخدم39ءصفحة"العبرة"تبصرةمذكراته

مليئألكونه،صداقةواكثرهمإليهالناسأقربويغضبيثرأسلوباَ،سلطانمخاطبةعنفضلاَ

والغاضبة:المحتدةبالكلمات

.لربنط!!دصقي"1)
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بحكمكم،المتعلقةالوظائفكلجيداَتدركواأنالشاهانيةحضرتكمعلىيجب"أولأ

صدرالذىباشامدحتإن"تصرفاتكمجميععنايلأمةتجاهمسؤولينستكونونلأنكمذلك

النيابيةالنظمأنيدرىلاالأولىللحشروطيةالآولىالآيامنيللسلطانوالتجهيلالزجرعنه

للسلطانالحقنعطىأنلأٍانملكلالذاالمسرول!ة،موضعفي-الحاكم-وليسالحكومةتجعل

الأساسى.بالقانونملماَيكنلمباشامدحتانمذكراتهثنييذكرعندماالحميدعبد

لهَائلاً:يتحداهأنفبعد،لسلطانهالدروسإعطاءىِفباشامدحتيستمرالتقريرنفسوني

بقوله:فجأةالموضوعينهى،االمشررة؟ابأصولشوونهاتدارأمةفيالنظامهوماتعلم"هل

!،،التفصيلاتمنلمزيدحاجةالا1

يقولإذالمشروطيةإعلانهوبهقامعملاْولوكانلتوهالعرلقَارتقىسلطاناَيهينثم

تخلصتاليئالدولةأسسمنتعميرهنحاولماهدمتحاولونبأنكمالقولأستطيعإنى"اله:

الأنقراض،ا.هاويةإلىالانحدارمنحديثاَ

المعاشرةداب1يناسبلابل،الرعيةوالأعرافالآدابيناسبلاالكلامهذامثلإن

مواطنيه.قبلمنالزجرهذايزنجرحاكميشاهدلموأيضاَ،

عبدالسلطانمبغضىومنباشا-مدحتمجىمنكان-الذيبكنوريعثمانيقول

باشامدحتراىُ"اكانحيث،الأوروبيةالدوللىٍاستقدمكانتمذكرةحولالحميد

الخارجيهَووزيرالحميدعبدالسلطانأوصاهوعندمافيها،جداًشديدةلهجةاستعمالَ

باشا-مدحتمنصدرتعليهماباشامدحتغضبمعتدلةلهحةباستعمالباشاصفوت

الحكم،شرونفيخبرةأيةيملكلاالسلطانبأنأضافثمالحميدعبدالسلطانتجاهنابيةكلمة

ثم."الوقتبعضباشاصفوتعندهواستبقىمجلسهمنطردهمننفسهالسلطانيمَمالكفلم

أمامالحميدعبدالسلطانبحقبادَاللمغايرةبكلماتتفوها"وقدباشا:مدحتعنيقول

(1)."االبيتفيزاروهالذفىوالعلماءالدولةرجالبعض

والكفاءةوالنضجبالرزانةيتصفدولةرجليكنلمباشامدحتأنهذاكلمنويتبين

كل،منالاَخرينإلىينظر،بنفسهمعجباَكانبلباضا،وفؤادباشاعلىالمرحوآمثل

انفعالياَ.وشخصاَ

.؟85/؟،!لكنوريعشانصلطنته،وعهدالحميدعبدنالمطاإ(1"
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فكرةفهىالمتهورالوزيرهذايمثلهاكانوالتيالدولةإدارةحولالوحيدةالفكرةأما

يستطحلموالمتعددةجوانبهامناقشةتمَموتبله،موجودةكانتتلرممةفكرةوهى،المشروطية

صالحهَوجعلهاتكييفهامنباشا-وفؤادباشاعلىأمثالالعظامأسلافهفعل-كماهو

تطبيق.ممجردأنهاعتقدبلالداخليهَ،لظروفهاوملائمةللخطر،الدولةتعريضعنوبعيدة

منوتتخلصستقوىالعثمانيةالدولهَنفاٍ،الأوروبيةالبلدانفيالمطبقبالشكلالبرلمانيالنظام

الدولهَشؤونفيالتدخلعنستتوقفالأوروبيةالدولوأن،والتفككالانهيار!ر

واديانتومياتمنالمتألفةالعئمانيةالعناصروستتآلف،المشروطيةتعلنحالماالعثمانيهَ،

.عثمانيونجميعاَإفيأساسعلىومجتمعةمتعددهَولغاتومذاهب

ثقافتهوضحالةالسياسيةتجربتهقلةفإنباشا-وفؤادباشاعلى-اًمثالأسلافهوبعكس

قوميةا"1خلقمكانهباٍنْافاعتقد،الدوليةللأوضاعفهمهعدمفيسبباَكانتالغربية

الاخلاللىٍاالاعتقادهذاساقهوتدالعثمانيهَا".11اسمتحتللإمبراطوريةالعديدةللقوميات

نشرأثرفعلىفخر،بكلبنفسهيرويهاالغرييةالحادثةوهذه،العثمانيمَلَعلابشكلحئ

فيهاذكر"والهرسكالبوسنةاضطراب"عقبمقالةالنمساخارجيةوزيراندراسا"الكوشكا"ا

بوضعباشا)1(مدحتتامطبعأا"المجازيبالمعئ11"ايتحدانًايمكنلاوالصليبالهلال"إن

صفحهَفيالنشازالعملبمذاقيامهيذكروهوالتركل،مَلَعلافيالهلالجانبإلىصليب

:فيقولثالثشخصوكأنه-كعادته-نفسهعنويتحدثاالعبرةا"تبصرةكتابهمن18؟

منعسكرىطابوربتشكيلفعلياَ-(2)الدعوىهذهتكذيب-لمجردباشامدحت"تام

دارإلىالطابورهذاوأرسل،رايتهمنيوالنجمةالهلالبحانبالصليبووضعالمسيحيين

العسكريةالفرتةإلىالطابورهذاأرسلواذللثوبعد،الجميعتِبلمنيشاهدلكىالسعادهَ

انيش".1مدينهَفيالموجودة

العثمانيةالمشروطيةوضعمحاولةوهوالسابوَ،العملعنسطحيةيقللأبعملتامكما

ذلكا".فيينجحلمالحمد--ودئةولكنهالأوروبية،اللدولالمشتركةالكفالةتحت

دانشماند.+(حاميإعاعيلالتركلالمزرخأتوالتنتهىهناإلى

)الدانرب(.الطونةولايةعلىوايأ؟نذاكباتامدحتكان(\"

طقيان.لاوالصيبالهلالنْا!ا/لأدعاءأي(2)

.4/239-242,3(Izahh Osmanli Tarihi Kronolojisi,1.H.Dani$mend)
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الصدرشكلالعزيزعبدالسلطانعهدففي،الماليةنزاهتهعدمتبينحادثةوهناك

كانتالتيللقروضالفوائدنسبةبتنزيل(1)اقتراحلدراسةلجنةباشام!نمحمودالأعظم

وكانوفرنسا،إئكلترةمنسيماولا،الأوروبيةالدولمناقترضتهاقدالعثمانيةالدولة

فعلاَ،ونفذالاقتراحهذاعلىاللجنةوافقتوقد!2)،اللجنةهذهأعضاءضمنباشامدحصَ

موافقةدونفقطواحدطرفمنتم!لأفا،الظروفتكنيخاطئةخطوةهذاوكان

علىحممهاتصبالأوروبيةالجرائدوأصبحتالأوروي،العامالرأيأثارمماالآخر،الطرف

الدولةبعدُتكفلالنأنهماوفرنساإنكلترةوأعلنت،الصفاتبأبشعوتصفهاالعثمانيةالدولة

المقرضين.تجاهالعثمانية

نسبةتنزيلإعلانفقبلباشا،مدحتتصرفهوالحادثةمذهإيرادمنيهمناالذى

السنداتمنلديهماجميعببيعإليهوأوعزالماليمستشارهاستدعىرعياَإعلاناَالفوائد

اللراتمنالآلافيربحأناستطاعالشسريفةغيرالمضاربةوبهذهوهكذاوا!لاسهم.

مستوىإلىيهبطلمانهإلأبذلكعلمعلىكانالعزفىعبدالسلطانأنومع،الذهبية

الليراتمنملايينثلاثةيملكهاكانالىوالسنداتالأسهمهبوطنتيجةفخسراستغلالها،

الذهبية.

المحكمةإلىالمنفىمنباشا،مدحت

،اللازمبالمالتزويدهمعأوروبالىٍاالأعظمالصدرموقعمنعزلهبعدباشامدحتنفى

عدةبينتنقلثمإيطاليا،اختاروقدليه،ٍاالذهابرغبالذيالبلداختيارحريةلهْتيِطعأو

معهم،وتباحثهنادًالسيإسهَرجا!معواجتمع،المطاف؟خرفطإنكلترةوزارأوروبيهَ،بلدان

زارها.الئالبلدانمعظمفيالسلطانضدنشاطلهوكان،رعيةصفةأيةيحمللاأنهمع

،بلدهإلىبالعودةلهالسحاحمنهويطلب،السلطانفيهايسترحممتعددةرسائلكتبثم

وبعد"كريتا".جزيرهَنيعائلتهمعالإقامةبشرطولكن(31،بالعودةالسلطانلهحمحوأضراَ

سوريا.علىوالياَالسلطانعينههناكإقامتهمنفقطأشهرأربعة

العثصانيةالدولةلتورلهطالأعظمالصدراإإ!ولنيالروسيالسف!تبلمنقُذمالاقتراحهذاإنالمررحينمنعددممذكر(1)

فعلإ.حعليماوهذافدما،الأورولكاالعا!الرأيوإثارة

للمدل.وذءاأنذاككان،)

يرمأ.وعشرينوواحداأشهروجعةواحدةشةمدةأورويانياشامدحتلقي(
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منكثيرأخلالهاأنجزأشهر،ولانيةسنةمدةسورياعلىوالياَباشامدحتبقى

إلىعرالًضرسلفاً،بلدهإلىيشتاقكانولكنه،ولايةكلفيَامًلادكعهد،الإصلاحات

والياَوعينهالسلطانفاستقدمه،بالعودةلهالسماحويطلبالشوقهذافيهايبديالسلطان

نذاك.1الولاياتأهممنوكانت،"اِرصز"اٍفيمركزهاكانالي""؟يدنلايةوعلى

يلدزمحكمة

سنواتعسمروربعدوذلكالعزق،عبدالسلطانقتلةلمحاكمةالمحكمةهذهعقدت

م1AAأ/6/27فيجلساتهاأولىالمحكمهَعقدتٍذااطادثة،تلكعلىيوماَوعشرتوثلائة

هـ.1298رجب29-

نتجتفاباًالانقلابرجالقبلمننذاك1عنهاأعلن-الئالعزيزعبذالسلطانوفاةبعد

السلطانبانتحاراوعَشقيلمالذينالناسبينوالهمساتالأحاديثانتشرت-انتحارهمن

كانتالانقلابرجالقدمهاالئفالأدلةالحادثةهذهحولتحومكانتوالشكوك،السابق

الكثنفى.تنفعلاضعيفة

بعدحئالناسبينالمجالسحديثأصبحتالتيوالآخبارالهمساتهذهتنقطعولم

من-وبخاصهَوشاهدوهاالحادثةعاصروافالذين،زادتلعلهابل،المدةهذهكلانقضاء

رجالدولةدال!أنبعداكثربحريةعنهايتكلمونأخذواومنشسبيه-القصرمستخدمى

عليهفيصبر،حديثمنيدورمايسمعالسلطانوكان،بطشهممنالخوفوزالالانقلاب

جلالمحمودوهواًحدهمتاموأخيرأبكاملها،الحقيقةواَنجلاءالأموربعضلتوضحانتظاراَ

الأدلةلديهأنفيهايذكرالسلطانإلىعريضةبارسال"االحقيقة"مر؟ةكتابمؤلفبكالدين

المحكمة.تشكلتوهكذاينتحر)؟(ولمقُتلقدالعزيزعبدالسلطانأنلأثباتالكافية

هم:المتهمونكان

الخامس.مرادالمخلوعالسلطان01

مراد.السلطانوالدة.2

.11ب"المترجمالملقبباشارشدكطالأسبقالأعظمالصدر03

كك""فراللهزوجةفلك"!"برويناليدةلهأفهااليالمعلرماتعلىهدهعرضتفيدك9لدفىحلالعمردالبداقد("

الجريمة.وترععندالعزفىعبداللطانرصْهلفىزواحهاتبلتعيئروكانت
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باشا.مدحتالسابقالأعظمالصدر04

باشا.الدينجلالمحمودالمشيرالداماد05

باشا.نوريالمشيرالداماد06

أفندى.الفةخيرالسابقالإسلامشيخ.7

القصر(.موظفى)منبكفخري.8

بك.نامقعلى.9

بك.نامقسيد.\.

عزت.العميد011

غا.1مصطفىالمصارع201

الجزالًري.مصطفى.13

.المصارع؟غامحمد.41

القصر"ا.فيالخدمرلًيسات"إحدئنيازآرزو.51

المتهمينبينيكنفلمالانقلابرجالأقطاباًحدكانالذىباشاسلممانالمشيراًما

الماضية.التركية-الروسيةالحربفيالتقصيربتهمةبغدادإلى؟نذاكمنفياَلكونه

إلى"لانتسابممووالدلَهمرادالسلطاناستُفحمَاإذ،المحكمةإلىالمتهمينجميعمدقَمسيلم

لمكمامراد،السلطانمعالحبريةالإقامةئختلكونهاالخدمرلْيسةوكذلك"السلطانيةالعائلهَ

استنطاقهبخإذ11إزصرِ"افيبيتهفيمريضاَلكونهباشارشديالأسبقالأعظمالصدريستقدم

(1).هناك

باشامدحتاعتقال

م1881سنةمارس17-16-ـه1298سنةالآخرةجمادىمن17-16ليلةفي

تطويقوشكعلىالجنودأنيخبروهلكىزميرٍافيبيتهفينومهمنباشامدحتأيقظوا

الشوارعأحدإلىللبيتالخلفىالبابمنوالخروجملابسهبارتداءالباشافأسرع،البيت

المَنصليةلكونإليهاملتجمًاَالفرنسيةالقنصليةإكمسرعاَأجرةعربةركبثم،الفرعية

لىٍايلتجئالعظمىالصدارةمنصبشغلشخمىأولبذلكفكان.بيتهعنبعيدةالإنجليزية

,7/174,Oztuna*،4,عةحاrkiye Tar ihi4رت،هحج!(")
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شغلمئلهبرجليليقلامنكراَشيئاَهذاعملهكانوقد،الحمايةطالباَأجبىبلدقنصلية

الواحد:بالحرفقائلأهذالَصرفهبسوءبعدفيمااعزفوئد،الدولةفيكبرةمناصب

نأاًعترفوأنا،السياسىتاريخينيسوداءلطخةيُعدّالفرنسيةالقنصليةإلىذهابىإن"ا

بعدكما".)1(منوأولاديذرمحطفيتبقىسوفاللطخةهذه

لالتجائهجداَيأسفإنهفيهايقولباشاجودتالعدلزومنبرقيهَاستلمالتافياليومفي

شخصيًاتجريماستحالةفيهاووكد،بلدهبعدالةثقتهعدمبذلكمظهراَ،اجنبيةدولةإلى

المحكمهَ.أمامبالمثولينصحهنهفاٍلذا،برهانأودليلدون

مدحتتسليمبضرورةوأخبرهشأ(4.(ة)"ء33"تيسوت"الفرنسىالسفيرالسلطاناستدعى

فوراَالباشابتسليميأمره!مelissier)بلسير"ا11إزميرنيالفرنسىالقشجلإلىهذافأبرقباشا.

DUNE)واحدةساعةتأضرودون heu ! de Plus.

كما3باختيارنفسهبتسليمباشامدحرَريقملم-والحكومةإلىالباشاتمْتسليموهكذا

منلأن،السياسيفرنساتارلِخفيلطخةالعملهذاويعدّالمورخين-بعضقِبلمنأشيع

دعاالذكماالسببفهميمكنولكنسياسياَلجوءَليهاٍالجأشخصبتسليمتقوملانًاالمفروض

تدخلنَحشىوكانت،قليلةأيامقبلتونساحئلتتدكانتأنهاعلمناإذاذلكإلىفرنسا

معها.إضاف!ةمشكلةأيةإثارهَىِفترغبتكنلمفإنهالذا،العثمانيةدولةال

التحقيقوكانالبحر،طريىَعنإسطنبولإلىباشامدحتوصلماى23122ليلةفي

محلكانحيث"اجادركوشكى"اقصرفيالتحق!قواستمرله،المقلةالباخرةفيبدأقدمعه

إسطبول.فياعتقاله

ولكنعنه،الدفاع.ممهصةيقومنَمبينهممنيختارلكىالمحامينبأحماءقائمةلهتمّدُت

راَمخافقدلذا،طلبهفرفضالقائمهَفيموجوداَاحمهيكنانصرانياَمحامياَطلبباشامدحت

رغبتهمبدياَ،عليهعيناَكونهفيارتابإذأيضاَرفضهماسرعانولكنه"اأفندي"شهدالمحامى

.الدفاع.ممهمةبنفسهالقياملني

السلطانبقتلأعوانهمناثنينمعغا1مصطفىالمصارعقيامهيالموجهةالتهمةكانت

الموجهةالتهمةوكانتباشا،ونوريباشاالدينجلالمحمودالدامادمنبإيعازالعزيزعبد

.4/320,1(Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi,I.H. Dani$ mend)
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تقدير،اًقلعلىعنهاالراضينأوومدبريهاالجريمةهذهعلمعلىكانأنهباشامدحتإلى

اضطراًنهإلاّالانتحار-روايةفيشك-وإنإنه:ألًهلاقالتهمةباشامدحتردوقد

(1).َانكاسيحركوالمالباتينالوزراءأنرأىعندماللسكوت

ذلكشارحاَالعزيز،عبدالسلطانبقتلبقيامهغا2مصطفىالمصارعاعترفوقد

نوريوالدامادباشاالدينجلالمحصودالدامادمنبذلكأمرأ"تلقيتُوقائلاَ:للمحكمة

الحركةسكنتوعندماالقصر،فيالعزيزعبدالسلطانخدمةىِف(نذاككفَلأنىباشا،

صديقايوقعدبذراعهبكفخرفىأمسكظهرد،علىوبطحناهعليههجمنااليومذلك

بجرحقصتكما،بسكينزندهشرايننبقطعأناولَصتُصدرهوعلىركبتهعلىالاَخران

(210!"ئميلايدهفىالمواضعبعض

يكنلمنهلاًبحالهالراًفةالدفاعمحامىوطلبالتهحمة،هذهاًنكروافقدالاَخرونأعوانهأما

الدولة.فىكبارمسؤولينبيدصماء(لةسوى

ماتهل؟الحقيقةماإذنوالوعيد،بالتهلإيدمزيفاعترافتلفيقالسهلمنإن:يقالدَهل

لذاينتحر،ولملِتَهُلبأنهنعتقدإنناقلنانًاوسبق؟لِتتأممنتحراَالعزيزعبدالسلطان

هذا:اعتقادناتؤيدالىالدلائلأهموتركيزبإيجازهشافستستعرض

لمالأطباءفأكثرعحيح،بشكلينظماطبيبا19َقِبلمنوُفعالذيالتقريرٍنا-1

لمامغطاةوهي11الجثةشاهدواالذينالأطباءوحئفقط،بالتوقيعتاموابل،الجثةيفحصرا

ا!ربية.وزيرالقوىالانقلابرجلفيهمصرخإذ،الوفاةسببلمعرفةبفحصهالهميُسمح

لالذاسلطانجئةإنها..عادينردأيجثةهذهليست"الا...قائلاً:باشاعونيحسين

(3)."ابكاملهاالجثةلكمأكشفأنأستطع

التقرير،علىالتوقيعطبيباذرفضوعندماالجئة.ذراعيرؤيهَسوىيستطعوالموهكذا

طبيباَ-وكانالثانياْما،الغربطرابلسإلىأحدهمانفىٍذاباشا،عونيحسينقِبلمنعوقبا

الجيمى.منوطردفوراَهناكالعسكريهَرتبتهنزعتفقدعسكرياَ-

شهادةإلأتؤخذولم،طبيعيبشكلالعدليةالتحقيقاتتجرلمالحادثةوتوعبعد-2

4k,*،!ساثةbztuna,"د5114. TQrkiyeTarihiملرع)!(")
.201.N.F. KisakUrek. s،ركءريUlu(!)
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لمكما،الحادثةأثناءفيالقصرفيالموجوديتالأشخاصمئاتكرَلوبك،وراقمبك،فخرى

العزيز.عبدالسلطانعائلةمنفردأيشهادةتؤخذ

تبدالسلطانكانالحادثةمكانإلىباشاعونيحسينالحربيةوزيروصلعندما-3

لمو،الجريحوإسعافالنزيفلمنعتدبيرأىيؤخذفلم،تنزفانويداهحياَيزاللاالعزيز

بنقلباشاعونيحسيناًمرثم،الجرحيُضمدولممنه،الاقترابعلىطبيبأييتجرأ

وجوددونفترةبعدهناكلَوفيحيث،للشرطةقريبمركزإلىرصَعلامنالجريحالسلطان

النقل.لهذامنطقىسببأكما

الجثةنقلأنإلأجرممةالحادثةكونعلىللاستدلاليكفىالجريحإسعافعدمأنومع

الحادثة.حولالشكوكتثيرالتيالدلالْلمنأيضاَيُعداللازمالعدلمبالتحقيقجراءٍاقبل

لايقافعنهالأوليةالإسعافاتمنعمجردفإنالانتحارحاولالسلطانأنفرضعلىوحئ

جريمة.ذاتهدحب.ذعُيالنزيف

كانالعزيزعبدالسلطانبأنوفاتهقبيلباشارشدىالأسبقالأعظمالصدراعترفوتد

(1).كلذلاحظواالأطباءنْاوالشرطةمركزفيحياَيزاللا

رومفيباشاعونيحسينالانقلابمدبرتصرفاتحولكثيرةاستفهامعلاماتهناك-4

السلطانكانالذيالقصرمقابلالبسفورمنالآخرىالضفةعلىكانبيتهإنإذ.اطادثة

القصرمراقبأالنافذهَإلىالترددكثيرالصباحذلكفيالباشاوكانفيه،معتقلاَالعزيزعبد

قاربهإلىكالسهمأسرعالسلطانقصرمنالصراخارتفعوعندماِ،ملابسهبكاملالمقابل

سيقعشيئاَنًاَاد!اتمكانإنهيًافقط.دقائقعدةظرفثنيالحادثمكانإلىوصلحيتَ

لذلك.ومتهيئاَالقصرنياليومذلك!ني

الجواريجميعأفاوتفقدباشا-عونيلحسينعيوناَ-كنجوارٍثلاثباستثناء-5

انتحاراَ.وليستجريمةكانتالحادثةنًاالقصروخدم

(غامصطفى،الجزائريا"مصطفىالثلاثةالمصارتينرواتباننرفىالحادثةبعد-6

كبير-مبلغوهو،ذهبيةليرةمالًةلىٍاليراتعدةلملغمتواضعراتبمنتطفرمحمد"والمصارع

المبلغهذاَمِلفقؤاد.أوولاهَأووزراءمنالدولةرجالكبارسوىيتقاضاهيكنلمنذاك،1

,7/116,Oztuna1ألءاك4"-8أ!*،ال6!ةك"Ba}alk Tarkiy)
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لهم؟دُفعخدمةأيةومقابل

مناثنينأنالعزيزعبدالسلطانوتكفينبغسلقامواالذينالألًمةشهادةفطجاء-7

كبيرةزرقاءبقعةهناككانتكمامنتوفا،لحيتهمنالأيسروابنبمكسورتينكانتاأسنانه

قتلته.ضدالعنيفةالسلطانمقاومةعلىتدلالعلاماتهذهوكل،اليسرىحلمتهتحت

A-ذإ،غريبإدعاءيديهشرايينبقصانتحرقدالعزيزعبدالسلطانبأنالادعاءنٍا

الجرخهَاليدهذهبوساطةيقومثمبليغاَجرحاًاليسركطيدهيجرحانلشخصيتسئكيف

اليمئ؟يدهبحرحوالممزقة

لهذهمبرروإيجادباشامدحتتصفيةاًجلمنإلاّتُشكللميلدزمحكمةإنقائليقولقد

والترقي.الاتحادعهدفيوبخاصةكثيراَالاقامهذاترددوقد،التصفية

المتهمينبينمنكاننهباًعلمناوإذا،الحقائقببعض!اًلممناإذاالب!نواضحةالتهمةهذه

باشا؟نوركطوالدامادباشاالدينجلالمحمودالدامادوهماالحم!د،عبدللسلطانصهران

فقدذلكومعالحميد،عبدالسلطانأخواثمنأختمنمتزوجاَمنهماكلكانحيث

المؤبد،بالسجنعليهمامكُحومشير"برتبة"اوكاناأوحمتهماومنالعسكريةرتبهمامنجُردا

باشا.مدحتمئلالانقلابرجالمنيكونالمفماباًعلماَ

الصدد،هذافيخاصةدلالةباشاالدفىجلالمحمودالدامادمنالسلطانموقفويشكل

أشدمنكانكما."جميلة"الأميرةوهىالحميدعبدللسلطانأخ!اًحبزوجَكانإذ

مراد،السلطانأخيهمنبدلاًالعرلقالسلطانلتوليوتأييداَنشاطاَوكثرهمالسلطانأنصار

السالقةخدمالَهفإنذلل!ومعالعرلق،توليمراسيمفيلهمرافقأالسلطانعينهفقدلذلك

الذفىوعقابالعدالةتحقيقعنالسلطانتثنلموشَيمًاَتُجدِلمودموعهاأختهوتوسلاتهذه

العزنر.أ1(عبدالسلطانعمهقتلجريمةفياشتركوا

يلدزمحكمةأحكمام

الجلساتوكان!الغرضلهذاأعدتخيمتحتيلدزقصرفيالمحكمةجلساتعقدت

أعلفَثمآأياثلاثةجلساقاودامتاستثنالًية.صلاحياتأيةالمحكمةهيئةلَّوختلمو،علنية

يأتي:كصاوكانتاْحكامها

.81711,Tarihi, Yilmaz Oztuna34،31ء!رقيء!ليفمالم(B)
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غا،1ومحمدالجزالْرىومصطفى؟غامصطفىالمصارعينمنكلعلىبالاعدامالحكم

بكوفخرىباشانورىوالدامادباشامحمودوالدامادباشاومدح!باشارشدىوعلى

بك.نجيبوعلي

التمييزمحكمةصادقتوقدبك.وعزتسيدمنكلعلىسنواتعشرلمدهَبالسجنالحكم

عليها.للمصادقةالحميدعبدالسلطانإلىوأرسلت،الأحكام5هدْعلىالفتوىبابوكذلك

وعشرفى!سةمنمولفةلجنةفشكل،الأحكامهذهعلىالمصادقةفيالسلطانتمه!!

صلاحيهَاللجنةهذهوخول،وعسكريينمدنيينوعلمالًهاالمملكةرجالكبارمنشخصاَ

علىبالتصديقاللجنةهذهمنعضوأ15صوتوقدحكام.الاًهذهتعديلوْاتصديق

الأكئريةٍناأكطالأحكامهذهتخفيفعلى"عشرة"وهمالباقونصوتبينما،الإعدامأحكام

-الذيباشاعثمانالغازيالمشيرابلفنة"1معركةبطلكانوقد.الاعدامقرارعلىصادفَ

بينمنكان-شخص!أقبلمنعليهالتأثيرواستحالةواسمَقامتهبنزاهتهمعروفاَكان

القانونيهَالأحكامتنفيذن"اٍ:المجلسسجلفيكتبٍذا،الإعدامترارعلىصادتواالذين

تنفيذسلطانيمنأسترحمفإنىلذاسلطاناَ،المرحومالشهيدكانولماالمقدسةالأمورمنهو

(1)."ربتعالمنعبرهَيكوقلكىالأحكام

فيعادتهعلىالمؤبدالسجنإلىالاعدامأحكامخففالحميدعبدالسلطانن!فذلكومع

سنةرمضانغرةفيالطالًفسجنإلىعليهمالمحكوموسيق،الأرواحإزهاقعنالابتعاد

العقوبهَ.مدةلقضاءم8/7/1AA-ـه1399

باشامدحتوفاة

خياليةقصصفيههئ!يحعنتفِّلأتقربياًسنواتثلاثالطائفسجنفيباشامدحتبقى

عدةق!لهتحاول-القصصهذهادعاء-علىْهناكفالسلطات،المغامراترواياتسلوبوباً

عارفخادمهسوىذلكيكتشففلا،الحليبنيالسملهتدع!فمرة،تنجحفلامرات

برشوةهناكالسلطاتفتفكر،كذلكتنجحفلاالطعامفيالسملهتدمسأخرىومرةفسِمكبه،

إليهالحرسدخوليسهللكىالداخلمنمفتوحاَالغرفةبابتركمنهوتطلب،عارفخادمه

:كابعننقلا1166َياضاجدالابقاياعظمللصدر"؟الذكريات"يهابعن(")

.4/321,mend6!عكOsmanli Tarihi Kronolojisi,I.+. Da4!ء!،لم
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ويقوم،السلطاتمنإليهالمقدمةوالمغرياتالعروضكلرداندمولكن.عليهللقضاءليا،

ذإ،القصصهذهىِفالتلفيقمدىليعرفكبيرذكاءإلىالإنسانيحتاجولابالأمراسيد!لإخبار

يكونأنخادميستطعولا،خادمغراءٍاإلىذلكنيتحتاجفلاتتلهنيرغبتلوالسلطالهتإن

منتغلقلاالسجنغرفإنثمنعَله،بساطةبكلتستطعالئالسلطاتهذهرغبةأمامسداَ

بشىءليسمغلقبابكسرأنكما،السجنإدارةعندوالمفاتيح،الخارجمنبلالداخل

سمكدسسريةتداييرإلىقتلهيحتاجحئالعظمىالصدارةموقعفيباشامدحتوليسصعب،

تشاء.مابهتفعلأنتستطيعالسلطا!أيديفيهوبل،خادمرشوةأو

13011سنةرجب11-ا"وأخيراَوني AA 4 LfjL4 - `l- teeباشامدحتتوفيم

وأ،الرحميةالسلطةبادعاءسرطاناَ-يكونأن-يحتملجنبهنيخبيتْورممنسجنهني

سوداءلطخةريببلاتشكلفهىصحيحةالخنقتصةكانتفإذاالاَخرين.أ1(بإدعاءخنقأ

ها.الآمرفىحبيننيوكذطثبهاالقالْمينجبينفط

الكتببعضفيوردكماالأمر،هذانيضلعأيالحميدعبدللسلطانكانفهل

جدى.تحليلإلىالأمريحثاجأيضاَ؟الذهنإلىيتبادرقدوكما،التاريخية

علىيدلالاَنحئمنهانشرماولكنالمرضوع،هذاحولبعدتنشرلمالوثائقجميعإن

التهمة.هذهمنالسلطانبراءة

هذهللسلطانعلاقةأيةوجودعدمإلىتشيرنراهااليالأسبابأهمنعددأننستطيع

يأتي:كما"جريمةهناككانت"إنانجريمة

الذيالحكمهذا،عليهالإعدامحكمخففلما،قتلهفى!غبكانلوالسلطانإن-1

وأنسبرق-كماالجريمةوتوعوثبوتوضوحوبعدعلنيةجلساتبعدالمحكصهَأصدرته

الذىوالمجلس،الفتوىوبابالتمييزمحكمةالحكمهذاعلىصادقتأنوبعدشرحناها-

والغازىا"المجلة"صاحبباشاجودتاًمثالالعصرذلكورجالعلماءاًشهريضمكان

غيلةقتلهمنالسلطانيتوخاهاكانالتيالفائدةفماذنٍا"بلفنةا".معركةبطلباشاعثمان

.؟سنواتثلاتَبعد

هللاءعلىالخنقرضايةواقتعار.بكوفخريأفديخكلىالصالقالإسلامشيخ:الم!جرنينمنباضامدحترفقاءوهم"؟"

مرضرعبة.ئعذلاروايتمن!فلذاوممحونون،همتههمورفهولاءالرواكةهذهعحةحولالثكمنظلاْ!ع
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طوالالحميدعبدالسلطانعادىالذيالوحيدالسياسىالرجلباشامدحتيكنلم-2

كذلك،غيرهأعدمأولاغتالأعدائهاغتيالهىالسلطانعادةكانتولو،الطويلحكمه

والشاعرباشاضياءوالشاعرباشااللَةوسعدباشارديفوالمشيرباشاسليعانالمشيرمثل

الجبريةالإقامةفرضإماهوتجاههمعملهماأقصىوكان،وغرهمبككمالنامقالأديب

لهم.كبرةرواتبتخصيصمعأخركولمدنإكنفيهمأوبعضهمعلى

بالاطاحةالراميةوالترقيالاتحادجمعيةأعضاءموامراتبكشفالقصرمخابراتقامت-3

،(قادمفصلفيبالتفصيلالموضوعهذا)سنشرحمتتاليةمراتثلاثالحميدعبدبالسلطان

يقومَمِلفإذنالأمر.هذافيالحقكليملككانأنهمعمنهمأيبإعداميقملمهذاومع

وتتله؟!عزلهيرومونكانوأالذينمنأخفكانجرمهأنمعباشامدحتبقتل

وفاته،وبعدالحميدعبدالسلطانعزلبعديلدزلقصرالرحميةالأوراقتدقيقغند-4

لأولاعتقدباشامدحتبوفاةعلمعندماالسلطانأنعلىتدلاليالوثائقبعفنتدِجُو

إشاعةلأٍاالوفاةخبروما،الخارجإلىهربتدباشامدحتوان،خدعةالخبرهذاأنوهلة

مذكرهَأرسلفقدلذا،العقابمنأنفسهمشِقذوالكىالطائفسجنفيالمسؤولونأطلقها

المذكرةهذهكتببأنهيقالولاالموضرع.حولتحقيقب!حراءيأمرهالأعظمالصدرلىٍا

داخليةمذكرةكانتبلوقمها،فيتُنشرلمالمذكرةهذهلأنذلك،العامالرأىلخداع

(؟).زدليلقصرالرحميةالأوراقبينبعدف!ماتدِجُو

احتمالهناكليقى.كثيرةفرعيةتفاصيلنيالخوضمنتجنباَنتركهاأخرىدلالًلوهناك

نكلترةٍاأنوهو،كذلكنيخرًوملابعضوذكرهمذكراتهفيالحعيدعبدالسلطانذكرهواحد

إلىالخبرهذاافيوتدرجلها،تعذهكانتلأنهاباشامدحتهربتسهيلتريدكانت

لنانهفيهايقولباشانوريعثمانالمشيرالحجازواليإلىبرقيةفأرسلالحميدعبدالسلطان

الوالينًافيحتصللذا،السجنمنباشامدحتوهربالأمرهذامثلتمإنعذرىًايقبل

أساسها،منالمسألةينهىلكىاغتيالهعلىفأقدمباشامدحتهرباحتمالمنخشى

الإنكليز.)2(.ممعاونةالهربفيباشامدحتنجحإنالمنتظرالسلطانعقابمنويتخلص

:كتابعنلقلأ6ة/1كاشا،صيدالصابقالأعظمللمدر"الذكر!ات"كتابعن(1)

.4/326,Tarihi Kronolojisi,I. H. Danismend،حىلأى4لماء!+ى"لم
.7/177,4!، Yilmaz Oztuna3ني!oع!ولءBr ydk Tdrk(!)
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اليَالكبيرةالأهميةعنوحدثهالعزيز،عبدالسلطانعنديومذاتباشاعاليحضر

موَميسزيارةعنمتواترةأخباراَلهونقلفيها،الشيعىالنفوذتزايدوعنcaبغداولايةمَحوزها

باشاالدينتقىإدارةنيثقظعدمعنحدثهثم"العتباتا"،زيارةمنهايهدفالعجمشاهها

الولاية.هذهإليهشمندأنعليهعرضوأخيراَ.للولاية

بالفعل،توقعهماوحدثإسطبولعنل!عدهلنالسلطانأنمنواثقأباشاعاليكان

باشامدحصَأصبحوهكذا."السلطانعبيدبينمنمناسباَوالياَأجدا"لاله:قالهذاوعلى

لبغداد.والياَ

والياًظلباشامدحتأنوأظنجداَ،واسعةالوتتذلكفيبغدادولايةحدودكانت

وتنطمها،تعصرهانيأحرزهالذىالتوفيقعنععناكنا،سنواتثلاثمنا!ثرعليها

عندالأسفأشدسفا1َكانولكنهبغداد،إلىالذهابفيرعْبئهعدمعنالبدايةفيوععنا

لها.لَركه

خطاكان،مكانهباشاندسممحمودالأعظمالصدروتعيينبغداد،منباشامدحتخلعإن

خ!راََا!صخيكونوأنبدلامنافستهباشاعاليحئيجتنبلارجلاَفإنباشا،عاليمن

ولايةإلىسفرهقبلباشامدحتمرفقدحدث،ماهذاوفعلأباشا،نديممحمودعلى

يديبينالمثولبوساطتهاستطاعطريقاَوجدحيثب!سطبول،مرعفيها،عينالئ"َهْلردأ"ا

محله.يحلأنواستطاعباشاندسمواْسقط،السلطان

!ؤلاءالاختلاطكنيركانخطأ.كانتالسياسيةإدارتهولكنجيداَ،واليأكانباشامدحت

فيليستشككالتيوالاًراجيفالاشاعاتوكانتهم،يشتبهونوالوزراءالسلطانكانالذفى

ومنالآعظمالصدرفممنتخرجدستوريةالشرقحكامكثروفيبل،فحسبشَرقيسلطاذ

.قصره

وسببباشا،عونيحسينعندتولدتماأولالعزيزعبدالسلطانخلعفكرةتولدت

إسبارطة.إلىتبلمننفاهالسلطاننًاهذا

مثلحقودرجلعنعفافقد،إنسانبكلالظنكريموكانوقوراَ،ععيالمرحومكان

هذا.خطثهضحيةعمىذهبوهكذاعسكراَ،رَسوعينه،قليلةفترةبعدباشاعوني

تدادإلىالحكمرجالمصافمنبذلكانتقلالخلععمليةفيباشامدحتباشتراك
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الجديدالحاكمكانولوخلععمليةفياشتركرجلفييثقأنقطحاكميستطعولاالثوار.

ىِفحققهماالبناءىِفْققحيأنياستطاعثائراَأنقطيُعرفولم.م!قلاالحاكمحياةخصم

.الهدم

لأنه،الصدارةفيفوراَعينتهالعرلث!،توليىوقتالأعظمالصدرهوباشامدحتيكنلم

غيروخطرأحساسيةطياتهفييحملكانالموقفولأن،العامالرأيواحترامثقةكلكان

.عادي

دَهلشكولالكانومحنكاَ،حكمماَاعظمصدراَباشامدحتكانلوأنهلواثقوإني

؟مراَالأولاليومومنذنفسهمنينصبوجدلَه.الروسيةالحربختامحئالصدارةفياستمر

الاستبداد.إلىوأقربالمشروطيةعنبعيداَمعاملتهنيوكانووصيأ،علي

هوهذا.ومواقفهبرأيهاستبدادهعظميكتمونلاقربعنباشامدحتيعرفونوالذين

عمرهأفئوالذى،الطونةعلىوالييكانأنمنذباشامدحتأصدتاءأعزمنمنلا""رامز

فيوتالالتمييز،لمحكمةأولرلًيسأكانعندماباشالمدحتحبهبسببإسطبولخارج

بيروتعننائباٌكانعندمابيروتولايةإدارةمجلمىعلىالمعروضةالمسائلإحدىبحثهأثناء

يريدكانالباشا.الطونةولايتهأثناءفيباشامدحتأساسأفيهفكرشىءهذا"إنالمركز:

فيسيئاَتأثيرأالكلامهذاوأثرالمستبدفىمستبدالباشاكانهذاوخلاففقط.لنفسهالحرية

علحِهافضهر،نفسهزماممسكمنيتمكنولميروهأندونباشا.ممدحتالوالهيناْحد

وهولهوقال،الشخصهذاعلىالمجلسانفضاضبعدفنادئمنافىرامزهذالاحظ.الغضب

هذهشيبتالىوحدهاالزمنمتاعبليستبي،يا"انظرالبيضاء:الطويلةبلحيتهممسك

الذيالكلامهذاباشا.مدحتبسببتاسيتهاالئالغربةمعهاتعاونتنماواٍ،اللحية

هذاخاطراًجلمناْتحدثلارجلاًناالباشا.مواجهةفيعديدةمراتقلته،الآنأزعجك

هذهأهاليمنشخصيومذاتهذاعلىتمن."كلامهللحقيقةيتبعرجلوإنماذاك،أو

منلا.رامزوفاةبعد،المنطقة

الثانية،باشامدحتصدارةأثناءفطالأساسىبالقانونالخاصالسلطالطالمرسوماْصدرت

مرسومصدور!ممساءاجتمعواواًدباءشعراءمنالعهدذلك"أحرار"اأنالمعروفومن

السكرأمورفيبلالدولةأمورىِفليتحدثوالاباشا،مدحتتصرفيالأساسىالقانون

152

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


هذاءعنهومشهور،شبابهمنذالخمريدمنباشاومدحتالخمر،يحنسونوهم،والعربدة

علىمنفضوعندما،الأساسىالقانونإعلانبعثهااليبالنشوةالخمرنشوةوالتقت

أخطَلزوجقاليدلِهيغسلكانوبينمايقع،لالكيذراعيهعلىمستنداَخرجالأكل

سِعدنينًاهذاكلوبعدالمرةهذهيستطعنَمباشا:يا:لسانهقرجحوهوباشاطوسون

؟امكانيعن

لهقال."أسبوعمنأكثرفليسالحالهذهعلىبقيتم"إذاتاثلاَ:باشاطوسونعليهرد

...الحريمجناحإلىيدفعهوهوالكلامهذاباشاطوسون

حدوثه.ليلةنفسفيحدث.مماابلغت

مزاياهبقدرلكنومستقيعاَ،فعالاَوالياَكانفقدباشا،مدحتقيمةمنأغضلاأنا

الوقتيوجبهفيماباشاوأدهمباشاصفوتإدراكنفسيدركيكنلم.عيوبفيهكانت

سياسية.أمورمن

نبهوهلهذا...ويلتزمالبلغاريةاللغةتدريسعلىيشجعكان،الطونةعلىوالياَكانعندما

"لسانبأكط"ليدرسوالهم:فقال،السياسةهذهإليهاتؤديالىالوخيمةالعواقبإلى

.ظاهرةلمعةلهلأن،قرارهعلىأصرأنهومعروف

ىِفأتدخلولمبخطوهَ.خطوةالقضاءيدثنيالعزيزعبدالسلطاناستشهادمسألةكانت

فيه.دخلليفليسطبيعىغررموتهكانوإذا،بالاعدامالحكملهَرارتخفيففيسوىشىء

مجموعةفيهاوردتالتركيةباللغةرسالةأوروبافينشرتتقرلماَ،سنواتبع!ت!روفاتهبعد

صحيحاَ،الرسالةهذهنيوردماكانوإذاتئله.نيالمشتركةوالأحماءالتفصيلاتمن

ها.علاقةليليسوأنهلي،ينتموننَمالحادثةفىالمشتركينبينليسأنهمنهافيتضح

المحكمةحكمصدوروقتولكنباشا،مدحتمنالتخوفدائمكنتإني،الحقيقةفي

.الاعدامحكمفيهينفذالأيسضوجبالقدرهذامعروفأإنساناًأنرأيت

قخلته؟لوفيماالفائدةماثم

هذهأنسأفرضالشهداء.مصاففىعدويوضعتُإذاشيئاَأفيدلنإنئكيدبكل

كلفيالوجودمنمحاخليفةمنفكمعلاثا،علىوأتبلهاصح!حة،ضديالموجهةالفرية

!ضدهيعملوجدهأومنهتخوفنَمكللحظة
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الخراسانيمسلمأبا-المسلمينالخلفاءاًكبرمن-وهوالمنصورالعباسىالخليفةُلُعدمألم

الدوانقية؟الأسرةعلىالفضلصاحب

هذايقتنعلموبلالخلمى؟أصدقائهمنوكان،البرمكيجعفريعدملمأ،ديَشرلاوهارون

أيضاَ!ألَاربهظلموإنمافقط،

الاجراءباتخاذفقطاكتفيتوأنيخاصةباشا؟لمدحتمعاملتيمناْخطرهذاأليس

ماوهو،لفعللإيذائيالفرصةوجدلوالذيباشامدحتمنمتوقعاعتداءضدالاحتياطي

أتوقعه.كنت

إلىهبَلرمبصرفأمرتوكنت،الاطلاقعلىرجالهمنبرج!!ضرراًدنأطقلم

الصدراةدرجةإلىأحياناَوصلتالىالمختلفةالوظالْفنيرجالهبعضوعينتبلاًسرته،

منوتينت.صلاحيتهمرأيتعندما،اَشابرفعتوخليلباشا،الرحمنعبدمثل،العظمى

ءالهامهَ.الدولةمراكزنيباشا،ورائفباشا،شاكرالمشيرأيضاَرجاله

أنهرغمالقدر،جليلله،الأعظمالجدرفيالاعدامالفاتحمحمدالسلطانتنفيذسرعةإن

معاملةهذهالتضفيذسرعةتكنلمباشا،خليلومهموفارنا،موقعةنيللعثمانيينالنصرأحرز

المقاومة.علىالأرواموتحريضهخيان!همنهتظهرخطابأسطورةعلىلَرتكز

أعدمهتندماالثالثمرادبالسلطانالعميقهَباشامحمدصوترللوصلةنكارٍايمكنوهل

محمود)لة(الجلالهَصاحبالسلطانجدكماقدمهلباشا،مصطفىعلمدارحادثةوفطشهيداَ!

الباشا؟.إلىخيراَ

"اتقويمفيقرأتاعوامأربعةمنذهكذا.بعيدةلَاريخيةأمضلةعنللبحثحاجةهناكليست

مهيبأعظمصدروهوباشا)*4شوكتمحمودعلىتقِلطأرصاصةعشرةسبعأن"االوقائع

علمومعالنهار.وضحونيالحربيةوزارةأمامإرباَ،إرباَلهياورمعفمزقتهالحربهِمة.ووزير

يعثرلمالحرسوْاالشرطةرجالمنواحداَرجلاَفإن،اغتيالهوساعة.ممكانمقدماَالحكومة

فربما،أعرجبالعربةالفرارمنيضمكنلمالذىيكنلمولو،الحادثمكانفطأثرعدىله

الشرطة.رجالمثلذلكفيمثلهماختفوا،تدالمدنيونكان

العنادذلكمنجداَونفوركطتأثرىبسببكانباشا،مدحتمسألة!نيهكذاإصراري

بحياتي.ملصقةبقعةصورةفيالاسمهذاييديأنعلىيعملالذىالعام

Hof
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كانإنه،الحقيقةني.الدولةفيالأساسىالقانونواضعهوباشامدحتإن:يقولون

بعضلهنيومدحهوذكرهاعهترديدكثرةمنظهرتحيزألكنللمشروطية.قديمأمويداَ

الكتب.

هذهاًسبابلِدرسلمولكنهأوروبا.فيالمشروطيالحكمفوالًدغيريرلمباشامدحت

وأظن،بنيةلكلأومرضلكلتصلحلا"السلفات"أقراص.الأخرىتأثيراقاولاالمشروطيهَ

أما،مفيدةغيرأفاأظنكنت.قوميةبنيةولكلشعبلكلتصلحلاالمشروطيةأصولأن

بضررها.مقتنعفإفحطالآن

علىّاقترحعندماالدولمندولةاًيةفيأساسىقانونأيدرستدباشامدحتيكنلم

"أوديانكان،متأصلفكرالموضوعهذافيلهيكنولم،الأساسيالقانونإعلانضرورة

عندنا،مشرّعأفضلالوتتذلكفييكنلمهذاأفنديوأوديان.الفكريأستاذه"اأفندي

قلعةحئباشامدحتمعذهبتهذهالمعرفةعدمأنوأظنالبلاد.يعرف.يكنلمأنهخاصة

الطاثف.

للقانونلائحةباشاوعابدينبكوكمالباشاضياءحضراتمنكلاًعذ93عامفي

المشيرالحربمِةالمدارسوناظر،لائحةباشا""سعيدسريكاتبمنكلأعدكما،الأساسى

اللوالًح.هذهليولَدموا،أخرىلائحةباشاسليمان

باشا،لمدحتمعارضاَبككمالكانتطبمأفكارتوافقالسادةهولاءبينيكنلم

عريضة،عشرينمنيقربماليوقدم.الموضوعهذانيباشالسعيدأ!دقائهمعومعارضاَ

عنتزيدلاالأوراقوهذهيلدز.منالحربيةوزارةإلىنقلتالتيالأوراقضمنمحفوظة

بيعت.أونهبتقدتكونألأفيالأمليحدونيولذلكتاريخيةأوراتاَكونها

باشاأدهمكان.نيدِلوملامنكثركانواالخواصطبقةمنالأساسىللقانونالمعارضون

لشعبكاملةحريةإعطاءضدالدولةرجالمنالنفوذوأصحابالآخرينالوزراءمنوكئير

التونسىباشاالدينخيرمثلالحقفيجريئاَوزراَإنحئوإعداد،تأندونالشعوبمن

الأجلافتسليحقبلكثيراَالتفكيراينبغى1:العظمىالصدارةنيكانعندمامرةذاتليقال

باشا.الدينضرِتعبيرنصوهو"بالقانون

مسؤولياقاتجربةتريدالأمةدامتا"ما:وقلتالعهد،تيارأمامالوتوفأستطعأكنلم
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الأساسيةالقوانينلوائحبينمنواخترت"االأمةتريدهمافليكننفسهاوحكممقدراتهاعن

وأصدرتجزئيةتعديلاتعليهااًدخلتأنبعدعليهاوصدقتباشا،مدح!لائحة

.المعروفالسلطانيالمرسوم

منكانفقدالآخرينلوائحعلىباشامدحتلائحةتفضيلعلىالبدايةىِفمجبراَكنت

"ادواء(1أالجملبحسابيساويامدحت"1اسمبأنأفصحمريضلشعبنقدمأنالضروري

.اخرىبصورةإسكاتهأسنطعكنلمو،طلبهالذىالدواءلهنقدمأن"االأمة

،الحربلتيارمتابعاَشاهداَالأمةمجلسكانوبينماروسيا،لحربالعدةباشامدحتأعد

يحصروهاوأنالحربهذهعننتجالذىالطالعوسوءالكوارثكليحخلود!أناًرادوافقد

.وهناكهناتتكرروالتعرضاتالاتتراضاتهذهزالتومانطاتي،ني

فقدأناأما"اأياستفانوس"معاهدةعلىوئعالشعبأن،بالوثائقواْثبت،عاليةيحبهةأقرر

برلين.مؤتمرمقرراتحققت

تضر،فةالحربأدْلهتركليوملىالعرلنَ!-اٍعلىجلوسىمنذفكريعنأبعدلموإينما

حرب،دون"اقلبه"مسألةحللتلأنئبعمِدومنتريبمنقيٍَاهّجوالعتابمنكم.الأمة

وزوروهاالأمورتلبواليالمعارصْينأنفيكثراَفكرتاليونانمعالحربقبولوعند

مختلفة.ومعانِأشكالثنيوالمحقةاللازمةتخوفاتيووضعوا

دونلفريقألتفتلالأني،(2)العامةالحربهذهدخولمنموقفىفيمحثيراَفكرتُ

.بانتصارهحسابياَاقتناعاَاتتناعي

ورهقوفا.اممهميمحونفإفمف!ها،المنتصرونحئ،للأمم(فةكبرالحرفي

عزلتهلوأنئلكتمانداعياَيرولمجماَ،حبأتحبهالآمةأننيكثراَباشامدح!اعتقد

عدامي.ٍاحئأوخلعىالممكنمنوأنه،ضخمةثورةالبلادفطفستقوم

الوزراءمنكثيروهنأنيفمه،يفتحلمأحداَأناًوروباإلىأبعدتهعندماحدثوالذى

فيونشروهادئاصَعلابأيضاَوهجوه،مدحيفيالقصائدالشعراءونظمالدولةورجال

التيبحذكراتهنييعترفالذيباشا)"!مختارأحمدالغازيهولاءبينومن،والكتبالصحف

.الحما!هذافيمعيارفماْيقاكلالعربيةفيحرفءولإنإدأعداد،الىماحملةأوماكلمةخرلهكهوالحملمحهمابالمقحهمرد(؟)

لرلف!ا1

الأو،ط.العالمةالحرب،!)
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متفرعةله.ممغامرة،الحادثهذاعلىعاماًالثلائينمنيقاربمامروروبعدأخيراَ،نشرها

المسألة.هذهمن

أبدكطقدباشامدحتيكنلملوهنا،المسألةهذهنيالتحدثاللالًقمنأنهأرىاًكنلم

يصمتالمشروفىبالحكمأمةجدارةمدكطعنالتحدثاًودولا،السذاجةفيالدرجهَهذه

مدادبعديجفلموالحريةأعطاهاالذينعمتهاوليبعادٍاعندالشكرخواصهاويقدمعوامها

صنيعها

شكلا،العالمفيمستبداًكبرينًاو،الاستبداديللحكممناصراعظماًنيأعلنواوالذت

تجاهى.موقفهمعنوسيتراجعون،موتيبعدبالحقيقةسيعترفوذإنهم

باشا؟"مدحتوأدنتَحاكمتَ"لماذالونى:يساً

مؤاخذتياويقصدون

الدامية.عميالمرحوموفاةوهي،متوهمةوليست.محددة،حادثةهنا

فاستشهد؟لَتلوهأمالعزيزعبدالسلطانأنتحرهك

مقتولاَ.بلمنتحراَ،مَمتلمالعزيزعمىنًابالآنمقتنعإني

لم.العا!نيالطبعلماءأكبربوساطةمناقشتهويمكنجداً،مطاطالطيبتقريرأولاَ:

ثنيالأطباءانهَمباههذالفتلقد؟الاثنتينذراعيهشرايينيقطعأنرحتنمْعيطتسيكيف

كتبهم.فيالأدباءوتناوله،الوقتذلك

محاكمةقبلنشرتمدحتأحمدللمرحوم"الانقلاب"أسكتاب!قِمشبوهةسطور

بلللباشا،عدواَيكنلمأفنديمدحتوأحمد،سنواتأربعبحواليوإدانتهباشامدحت

.عبيدهومن،رجالهمنكان

الشهودوبجانب،المحاكماتأصولخلافعلىمعاملةتسبقهالم،علانيةالمحاكمةاًجريت

المجرمين.بعضإقراراتتوجد

اليئبالدرجةالضميروفاتدومهملونوالتمييزالجناياتمحكمةودوائرأعضاءبأنالادعاء

كلتحقيرشأنهمنادعاء،المسألةهذهمثلهامةلةمساًفيوالحقالعدلعنفيهاشِحرفون

أفرادها.منفردباشامدحتالىالأمة

حكمتلىتطلعلكىالدينوعلماءالوزراءسعالمستوىعلىهيمًةتشكيكطلبتُ
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بعضإنحئأدبياَ،وًامادياَسواءاًحدعلىضغطاَاًمارسلموتبحثه.المحاكمفيمجراهأخذ

حىَعرضبعضهمفإن،الدقةراعيناوإذا.الحريةبغايةأفكارهعلىثابتاَكانالهيمًةهذهأفراد

المتهمين،لصالحأغلبيةتكونأنتستطعلمالمتجمعةالأصواتفإنحالكلعلىبشخصى،

الدولة،رجالاًعاظممنالمكونةالهيئهَهذهمنانصافاَاكثرالخصوصهذافيوكنتُ

منهم.أحدفيالاعدامحكمينفذلمو،المتهمينحياهَورحمتُ

المحكمة:حكموفيالطيبتقريرمنأقوىعقدياَدليلاَأورِد

جزوقدالعزيز،عبدالسلطانخلعفكرةصاحبهوباشاعولهقحسينعسكرالسَركان

عسكرالسَرخصومهَبسببالخلععمليةفيالمشرَكينوببقيةباشا.ممدحتباشاعونيحسين

سبارطهَ.ٍابلدتهإلىمقهوراَونفاهونياششِه،رتبتهمنلِومذاتجردهالسلطانإنللسدطان،

فرصة.أولفيلهانتقمبلالحقود،باشاعونيحسينهذا!ع!نيلمو

بنادقشراءعَمليةأثناءأظهربأشاعونيحسين.وكذبفترهاتذلكوغيرالاسرافأما

عونيحسينكانماوبقدر،بالخزينةالأضرارآاًمامتعصبغرشخصأنههذي""مارتني

كانبلالانتحار،العزيزعبدللسلطانيريديكنلمإنهمح!اجاَ.كانمابقدرحقوداًباشا

المحزنالخطابأيضأهذاعلىويبرهنمظ،فيهيتشفىيوماَالسلطانفيلرىالحياةلهريد

الموتيودمخلوعحاكممنهناكوليسمراد.السلطانإلىقابى"ا"طوبمنأرسلهالذي

.بندمعنهييحثوهوشعبهويسمعيرىأنلهبل

السلطانأخذله.البيعةلمراسمالأولاليوممنذومشاهَداًمحسوساَكانمرادالسلطانمرضُ

كبيراَفعلردانالخلعغداةالخبيتَعسكرالسَررأىجداَ.كثيرونلهالموالونغرة.على

صورة!كباًالخطرإزالةونجوبرأىلذلك.تليلةمدةخلالالعزنرعبدالسلطانلصالحسيحدث

العزنر.عبدالسلطاناستشهادحادثإلىاًدىالذيالسببهووهذاالصور.من

وجودلةمساًالثانيهَالدرجةفييتْاتانتحاراَ،يكنلموقتلاَكانوقعماأنمنالتحققبعد

المنهمين.بينأبرياءوجودعدموْا

منكلكاننسيافا.قبلتسجيلهااًودمسألةالأسطرهذهكتابةوبعدالآن"تذكرتُ

المدرسةطلابمجىءبحماسينتظرونالحادثفيورفاقهماباشاومدحتباشاعونيحسين

جاءتعليهاالمتفقالساعةأنلَصوراحينها."طالق"ابشيكفي"اخانه"اموقتفياطربية
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خاننا"أ.ثممعنااتفقباشاسليمان.."مه:قائلينبعضهممعنجتحدثواومرت

إنكارها.اًحديستطعولاحقيقيهَ،الحادثةهذه

نًاظهوربعدالثانيةالمرتبةفيتأتيالمتهينبينبريءوجودعدمأووجودمسألةإننعم،

قضائهم.إلىفمردهنسيانظهروإذا.يفتاْتأويحرفلمالجرم

بأيدىالطائفقلعةسجونفيليلةذاتخُنقاباشاومحمودباشامدحتنًايذعون

أرضىولنفيه،دخلليفليسصحيحاَ،هذاكانلوحئ،بالاسممعرولْينوجنودضباط

عنه.

وأؤيدالتاريخعلىالضوءاًلقىنًابذطثأريدهي،كماباليعلىخطرتواقعةهناأنقل

عبدالشريفهوالطائفإلىالمتهعينرسالٍاوقتمكةأميركان:بالتاريخادعائيواقعة

صريحةباشا،مدحتوبخاصة،الخلععصليهَلأركانالشريفعداوةْكانصَالمصلب.ا

سوءبتجنيبهمفوراَفأمرتُ،أقدامهمعلىالحدلِديةالقيودضربأنهععتُ.وواضحة

تبدالشريفاعتقلباشاعثمانوقائدهالحجازوالينفاٍمعروفهوماوعلى.المعاملة

.الإمارةمنوعزله،المطلب

جانجماالاًبعضمنحدتتمحاولةإنفيها:قالالوقتذلكفيعريضةالشريفإلىكتب

لاقاهاالئوالمعاملة،التدخلهذامنعهنًاومصر،لىٍاباشاومحمودباشامدحتلتهريب

هذا.بسببكانت

خالياًيكنلمادعاءهفإنهذاومع،المطلبعبدالشريفكلاممنواحدةكلحةأصدقلم

هذفىهروبحالةفيبأنهباشاتثمانأخطرتُ.إهمالهإلىبىيحدوالذيبالقدرالأهميةمن

تعديلاَ.أوعذراَالأمرهذانيأقبلولنشخصياَ،الحرسسأسائلفإله!الباشوفى،

رجلاَكانباشاورضاباشا.عثمانإلىإرادتيالوقتذلكفطسكرتيريباشارضاأبلغ

المتهصينإيذاءبعدمينبهأنالمناسبةهذهفياستأذنئوقد.كلامهفطجاداَ،شخصيتهفيجاداَ

بدولابتقدير.كلامهاستصوبتوقد،الإنسانيةتقتضيهلمامراعاةكثيراَ،عليهمالضغطأو

.الآنالقصرأوراقبينموجودةهذامسودةأن

الأمرتنفيذالمناسبمنورأوامهًلاسروًمنخافواقدالحراسيكول!ربماأنهالآنأفكر

جاءتىالتيالتقاريرإنقائلاَ:أردفإنما.وسلامتهممنفعتهممعيتفقذلكوأن،الراقع
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ا!ماطباء.شهاداتلهاومرفقطبيعيهَ،الاثننمينةإن:تقول

ليسالأسطرهذهكتبتُإنىفأكرروأعودباشا،مدحتعنبهالتحدثأَردتُماهذا

.عادلغعررهجاءمناحميحمايةأجلمنوإنما،ذاتيأجل!ك

أيقنتُوإذا،هأقدامبوقعوأحسمى،يقتربفالموتهذابعدسأعيشكممعروفأليس

بهأوصتالذكطرئيَوأقابلأموتفإنيالحقائقهذهشخصكلفيهيعرفسيأتييومأأن

(1).ا"مستريحبضميروألطافه،عدلهنيوأثقدائماَ

المصريةالمسألة

لهبالسماحالعزيزعبدالسلطانمنامتيازأخذفينجحتدباشاإحماعيلالخديويكان

منضخمةمبالغاستدانةفيفتورطالامتيازهذااستغلوقد(2).الأجنبيةالدولةمنبالاستدانة

مشاريعوعلىيحياها،أصبحالىوالترفالبذخحياةوعلىملذاتهعلىصرفهاالخارج

"مائةسنينعشرظرففيديونهبلغتحىَ،كثيرةقصوربناءوعلىمدروسةغيرخاسرهَ

للجنيهالكبيرةالشرائيةالقوةالحسبانفياًخذناإذاجدأضخمدَينوهوذهى،جنيهمليرن"

العثمانية.الدولةديونكثيراَيقاربكانانهنعلمأنضخامتهلتقديرويكفىنذاك،1الذهى

كانالىالسويسقناةأسهمطرحإلىإحَماعيلالخديوىاضطرالباهضةالديونهذهأمام

شقت-التيفرنساأنومع(!.القناةأسهممجموعمنتقرلياَ%44وتبلغللبمِعيملكها

ونجحفرنساسبقبريطانيا-وزراءىِسًلر-دزرائيلىأنإلأ،اهًلارشفىترغبكانتالقناهَ-

إنكلترةأنواضخاَأعمبحإذ،باريسقيامةوتامتبخس،وبثمنالأسهمهذهشراءفي

مصر.علىجناحيهابسطت

فوائدلتسديدتكفىتكنلمأفاإذ،الكبيرةالديونتسديدنيالأسهمهذهبيعينجحولم

البابوعلىباشاإحماعيلالخدىيعلىتضغطانوفرنساإنكلترةوأخذت،الديونهذه

رضخواخيراَ.المصريةالماليةالشؤونعلىالرقابةبحقمطالبتينالدىنهذهلتسديدالعالي

-؟8.صالكتابفيهىوالهرامضالحميد.عبدحربد!حم.د:ترحة34-24صالحيد،عبداللطانمذكراتانظر:(1)

اللغرية.دأحطانهاهيكمانقلتهاوفدجدة!غوالترحمة421

يالهداياوإغرافهالضيزعبداللطادرفرة!دام19128872-ـه2891رحبمن52فىالاقازهذاعلىحعل(2"

Osmanli,نم2424-243.ذلك:قانظر.كذلكالبلاطاطرحاورخود Tarihi Kronolojisi,I.H. Dani!mendز2"4،لم

.951ص،الميسرد"عربيةالمرصعهَ(+
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فرنسىووزيرالماليةلوزارةإنكليزىوزير:أجنبيينوزيرينوزارتهنيوأدخلباشاإحماعيل

الدائنين،قوَعحعلىالمحافظةبحجةالمصاريع!يقللاناًصبحااللذفىالاعمارلوزارة

.العامالرأىيثيركانمماالحجةبنفسكثرةقضايانيويتدخلان

اًلف18منهت)وقعددبزيادةالعزيزعبدالسلطانعنإذنأأخذتدإحماعيلالخدرىكان

ألف11إلىالجندتعدادفأنزلواالأجانبالوزراءفجاء،جنديألف30إلىجندى

نصفمنأكثريًاالتقاعد،علىالضباطمنوعسمالًةألفينأحالواكمافقط،جندي

كانتالجيشنيالعاليةالرتبأنعلمناإذاسيمالامصر،فيشديداَاسنياءَوئدمما،الضباط

المصريونالضباطوكان،الأرناؤوطأوالجركسأوالأتراكالضباطفطتقريياَمحصورة

فالتفوأثارهاالوطنيةالمشاعرحركمماالتقاعدعلىأحيلواالذينمنالأغلبيةيشكلون

.عرايأحمدحولالمصريونالضبهماط

باثا،إحماعيلالخديويعزلمصرنيالقلاقلزيادةالحميدعبدالسلطادْرأكطعندما

هـ-1296رجب5نيمصرعلىخدىاَباشاتوفيقمحمدابنهمكانهونصب

محعدالخديوىعلىالضغطنينجحواحئمصرنيالوطنييننشاطواستمر.م1879/615

السلطانرقاهوتد،الحربيةوزيرمنصبعرابماأحمدفيهااحنلوطنيةوزارةلتشكيلتوفيق

الأولى.الدرجةمنالمجيديةوبوسامالباشريةبرتبةعلمِهوأنعملواءرتبةإلىالحميدعبد

الأجانبالموظفينطردثمأولاَ،الجيشلتقويةالسعيهوباشاعرابىبهقامعملأليلكان

الإسكندرية،أمامالحربيةسفنهماحشدإلىوفرنسالإنكلترةحدامما،المصريةالادارةمن

فرفضتمصر،لاحتلالموحدعسكريبعملالقيامإنكلترةعلىفرنساالهَترحتوتد

فتحبعد-لاسيماأصبحتالىمصرعنفرنساإبعادتريدكانتلأفا،الاقتراحهذاإنكلترة

لانكلترة.بالغةأهميةذات-السويسقناة

معمتمش!أ.ممصرإنكلترةانفراديكنولممصر،فيمطامعأيضاَلهاكانتفرنساولكن

فيونجحتإسطبول،فيالكبرىالأوروبيةللدولموتمرعقدإلىسعتلذامصالحها،

عسكريةبحملةللقيامالعشان!ةالدولةإلىطلبم!قتهوالموتمرهذاتراروكانمع!عاها،

عهدها.سابقإلىالأوضاعوإعادةمصرفيالاستقرارلتأمينأشهرثلأنةخلال

علىالسلطاذموقفبعضهمانتقدوقد،الاقتراحهذارفضالحميدعبدالسلطانولكن
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بحكمةتصرفالسلطانأنهيةَميَعحلاولكنإنكلنرهَ،اًماموحدهامصرتركأنهأساس

الوطنيبن،المصريينلمحاربةمصرإلىجيوشاَيرسلأنالمعقولمنيكنلملأنهذلك،بالغة

،أخرىمرةالأجانبلسيطرةمصريقدموخرابًوأشلاءَدماءمصرأرجاءيملأأنوبعد

يعيدأنهو،،أمامهيقفأنمقدورهفييكنلمالذي11الكبرىالدولاقخراخلأنذلك

نإالمسلمينخليفةفيجيعاَالمسلمينشعوريكونماذاثمعهدها.سابقلىٍاالأوضاع

سياسةلواءيحملالذيوهوالمسيحيةالدولإلىمصرليقدممصرمسلمىبحيشهحارب

؟االإسلاميةالوحدة

فيأمرهايكنفلموفرنساإنكلترةاًمامليقفمصرفيكبيربحيش!الاحتفاظفكرةاْما

المالية.الناحيةمنولاالعسكريةالناحيةمنلاالعثمانيةالدولةقدرة

الدولةلدىسدتأفاالأوروبيةالدوللجميعإنكلترةأعلنتهذاالسلطانمولهَفاًمام

إلىمضطرةفهىلذاذلك،رفضتَولكنهاالقلاقللازالةعسكريةبحملةللقيامالعثمانية

العثمانية،للدولةمصربتابعيةالمساستنوىلاوأنهامصر،فيالأوروبيينمصالححماية

الأجانبأحدضدالإسكندريةفيتعَهلومفمَعلة-تكون-وقدصغيرةحادثةتلغَمساو

واحتلتهاإليهاالانكليزيةالجيوش!نزلتثمونصفساعاتستمدةالاسكندريةلقصف

السنةمنأيلول15-القعدةذفى2وفيم؟882/7/؟2-ـه1299شعبانمن25في

فيعرابيأحمدجيمث!علىانتصارهابعدالقاهرةمدينةالإنكليزيةالجيولقدخلتنفسها

(11.ا"ريبكلا"التلمعركة

العثطنيةالديونلجنةتشكعل

م1881/12/2.-ـه1299محرممن28

الأخيرالعهد-لاسيصاأسلافهمنالحميدعبدالسلطانورثهاالتيالمشاكلأهممنكان

زادتوقدوفرنسا-إنكلترة-لاسيماالأجنبيةالدولديونمشكلةالعزيز-عبدللسلطان

المستمرةالحملاتتكلفهكافَوماالبلقاندولنيالمستمرةللقلاقلنتيجةالديونهذه

نزيفاَلكَشتالمركبةفوائدهامعالدىنهذهوكانت،باهظةمصاريفمنلاعادها

عامأقساطمنعليهاماتسديدعنالعثمانيةالدولةعجزتوعندما،الدولةلخزينةمستمراَ

4!،ذ)1،،لم!كلمتعز!،،،ا*ةع
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ترفضالمالوبيوتالدولفأصبحتالعثمانيهَالدولةبإفلاسيسمىماأعلنم187ء

إقراضها.)1(

المادية،الدولةقدرةمنالباتيةالبقيةعلىفقضتالأخيرة-التركمِةالروسيةالحربوجاءت

والئجداَالباهظةالمصاريفإلىإضافة،باهظةحربتعويضاتكاهلهاعلىاًضافتإذ

.الضروسالحربتلكأئناءفيخ!ها

إلاٌإسطبول،مقرهاويكونالدائنينمطالبتدرسدوليةلجنةنشاءٍابرلينموتمرقرروقد

(2).لحأينجاخدونحالتالداشًينبينالخلافاتأن

خطورهَومدىالماليالوضعهذاخطورةمدىيعلمالثاتببنظرهالحميدعبدالسلطانكان

فقدلذا،العثمانيةالدولةشؤوننيللتدخلقويةوحجةمدخلألكونها،الأجنبيةالديونتراكم

.ممقتضىم18،\1سنةشكلفقدأخيراَ،إليهواهتدى،المستعصيةالمشكلةلهذهحليجادٍاحاول

ووضع،الدائنةالجهاتتمثلاعضاءسبعةمنتتكونالعئمانيةللد!نلجنةمحربماا)3("فرمان

اطلحواالمالمِةالطوابعكوارداتاللجنةهذهتصرفتح!العثمانيةالدولةوارداتبعض

الدائنة،الجهاتممثلىمعتفاوضوقدوبلغاريا،الروملى"ا"اوضرالْبوالتبغوالحريروالسمك

الدولةديونخفضفقدالعثمانيةللدولةكبيردمكاسبتحقيقالمفاوضاتهذهفيواستطاغ

أممماليرة؟.604370234لىٍاتركيةليره10885252080َفوائدها--مع(نذاكبلغتالئ

اًعمالهادارهٍَااللجنهَهذهواستطاعتفقط.%الىٍاالفوالْدتخفيضتمكماالنصفمناقلإلى

("أ.الدائنينإكمنتظمبشكلتدفعالديونوأصبحت،بكفاءة

قدوكانتعمرها،منالأخيرةالسنواتحئالديونهذهبدفعالعثمانيةالدولةاستمرت

وبذلكالحصيد،عبدالسلطانلحكمالطويلةالسنواتأثناءىِفمنهاالأكبرالقسمدفعت

بخ!وتهالسلطاناستطاعكما،التحسنبعضالماليةالناحيةمنالعثمانيةالدولةحمعةخسنت

جنبية.الاًالدولتدخلعواملمنمهمعام!!زالهٍَاهذه

تستهلكوكانت،العثمانيةالماليةوزارةأهميتهافيقوْعتكانتاللجنةهذهأنشكلا

.282صاثرقة،ةلا!ملاوالعئصايخةالدولة(؟)

2صالثرلهَية،والممالةالفمانبةالدولة"2) Ar.

.محرمشهرفيعدرلأنه"محرمب"نرمانذلكدعي(

.4/322,Osmanli Tarihi Kronolojisi,I. H. Dani* rnendذع4،لم(")
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وكانالماليهَ،الضالْقةمنبفتراتتمركانتالدولةفإنلذا،الدولةوارداتمنكبيراَجزءاَ

؟نذاكالمعاشيةالظروفرخصأنإلآ،شهرينكلإلأأحياناَرواتبهميستلمونلاالموظفون

الناحيهَهذهنفاٍذلكومعكبير،بضيقالموظفونيشعرفلاالأمريسهلكانكبيراَرخصاَ

إلىالنهايةفيأدىالذيالآمر،الضباطتذمرسببتالىالعواملأهممنكانتبالذات

(؟).السلطانضدالانقلاب

الأرمنيةاررلة

الحميدعبدالسلطانعلىالأحمر"ا)2(السلطان"القبالأوروبيينالكتّاببعضأطلق

ولاياتستفينذاك1تعيشكانتماالتيالأرمنطائفةتلىالمذابحيقاعباٍإياهمتهمين

"أرضروم،؟نذاك:العثمانيةالإداريةالتشكيلاتحسبيأق!ماهيناضولالأفيعثمانية

أفمنجدالعثمانيةالمصادروفي"اسيواسخاربوط،العزيز،معمورةبكر،ديارcبتليهـوان،

تشرةستالآنتشملوهى"ا،تس!لاا"الولاياتاسمالولاياتهذهعلىيطلقونكانوا

ديار،سعرتموش!،،بتليسحكارى،،وان(غرى،،أرزنجانا"اًرضروم،:هىتركمِافيولاية

."توقات؟ماصيا،،سيواس،لبينكومالاطيا،،ألازغ،ينماردبكر،

تاريخيةنبذة

مجىءوقبلعصور،عدةقبلالأناضولجزيرةشبهمنالمنطقةهذهسكنواقدالأرمنكاذ

بينالنزاعمنطمَةونيالكبير--كالاسكندرالفاتحينطريقعلىلذللثفكانوا،الأتراك

لىٍاأدىمماالفارسيهَ،والامبراطوريةالبيزنطةالامبراطوريةوهي،نذاكالكبيرةالإمبراطوريات

لىٍاعددهمقلةمعتشتتهمويعزىتلك.سيطرةتحتوتارةهذدسيطرةتح!تارةوقوعهم

منهمالبعفىيدفعكانمما،الإمبراطوريتينبينالصداممنطقةفيوقوعهمئْا،السببهذا

.أخرىمناطقلىٍاوالتوجهالقتالمنطقةعنالابتعادلىٍا

سلطةتحتالأغلبفيكانتالىوالدولالإماراتبعضتاريخهمنيالأرمنشكلوتد

اضطهادمنعانوا-إفمكصا،الاستقلالسبللهمتيسرتوقلماالكبركط،الدولوسيطرة

المجوسالفرسالمحاولةهذهدااستوىوقدوعقيدقم،دينهمعنفتنتهمومحاولتهمالغالبين

.71174,Oztuna*،كه*لا,TarihiyءعزrقىTكات!رت!*راا

كيار"."بيارلهفرنىالك!بهرالحيدعدنالس!إعلىاللقبهذااعلقمَيتأول()
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تغييرالبيزنطونحاولبينما،المسيحيةعنتحويلهمالفرسحاولفقدالنصاركط،والبيزنطيون

وثقافتهم.لغتهمومحاربةايلأرثدوكسىالمذهبفيوإدخالهممذهبهم

الأرمنأصبحالبيزنطينوعلىالفرسعلىالمسلمينوتغلبدولتهوتوسعالاسلامظهوربعد

الأرمنأصبحمعاويةعهدوفيالبيزن!نن.حكمتحتوتارةتارةالمسلمينالعربحكمتحت

معذاتيبحكميتمتعونكانواولكنهم"الثاني"قسططينملكهمعهدفطالأمويللحكمتابعين

المَاريخ.مدارعلىالآخرفىعَقائداحترامنيالمسلمينكدابعقيدتهمحريةضمان

حئالأرمنهامرالئالتاريخيةالأدوارجميعنستعرضأنالعجالةهذهفيهنانملكولا

الأرمننًابلوَمنولكنناالآرمنية"االحركاتظهوربدايةا"وهيعشرالتاسعالقرنأواسط

الزراعهَإلىفانصرفواوالعملالعقيدةبحريةيتمتعونوكانوا،العثمانيالحبهمتحتبسلامعاشوا

التفرغاستطاعوافإفمالعسكريةالخدمةعنمُعفينكانواولماوالصياغهَ،والصيرفةوالتجارة

تنقطح.تكادلاحروبنيثلاثقاراتبدمالًهمرؤواالذينالمسلمينمنأكثرلأعمالهم

لقبالعثمانيةالدولةأطلقتفقد،العثمانيةالدولةوبينبينهموالوفاقالولًامولاسضمرار

الأرمن.على"االمخلصة"الأمة

والروملى،الأناضولفيوالأتراكالأرمنعالقولقد.كراته:"مذنيباشاجماليقول

نإحئ،الوفاقبينهموساد،متجاورينوعرضهاالتركيةالدولةطولفيبل،والآستانة

تراكالاًبينالصداقةوكانتالآرمنية،المسألةاحمهشىءذكرمنبتاتأخلاالعهدذلكتاريخ

(سيافيقريتهغادرإذاكانالتركلأنذطثفمنلها،حدلاالعائليةالشؤونفيوالأرمن

ومباشرةأسرتهبرعايةالأرمنجيرانهإلىعهدشخصيةمصلحةأو،خاصةلشؤونالصغرى

هذهجهتهممنييدونالأرمنكانوكذلك،قيامخيربذلكفقاموابحقوته،والعنايةشوونه

الآستانةفطولاالرومللىنيولاالأناضولفطيكنولمالآتراك.جيرانهمحولنفسهاالثقة

الأرمنية،بالحروفالمدارسفيتُعفمكانتالتركيةاللغةلأن،بالأرمنيةيتكلمواحدأرمئ

مفتوحةالحكوممِةالمناصبوكانت،التركيةباللغةيُقامالقداسكاننفسهاالكنائسوني

إخلاصاَ.وأشدهمولاءالعئمانيينالرعايا"كثرمهّدعنوكنا،للأرمن

بعدالآستانةنيبالبقاءايلأرثوذكسيةللبطركيةخانمحمدالفاتحالسلطانحمحوتد

الهصةوعلوالمروءةبدافعبلخارجىبضغط"لااليونانيينومنحالعثمانيينأيديفيسقوطها
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فياًرمنيةةيك!رطبأيضاَوأنشأ"الدينيةا"الامتيازاتتسمىالحقوقمنعدهَ"المحضوالكرم

مملكته.عاصمة

أوروباجهاتمنجهةأيفيتكونتتكنلمالذيالوتتفيأيم1462عامففى

البطريركيةببقاءعزهأوجفيوهوالمسلمينالسلاطينأحدعحالأتليات"احقوق1فكرة

تتعلقالشخصيةالحقوقمنسلسلة"دينيةا"كامتيازاتاليونانيينمنحثمالاَستانةنياليونانية

أخرىلآمةأخرىبطريركيةملكهعاصمةنيأنشأإنهبل،والتعليموالوراثةبالزواج

(1)011والامتيازاتالحقوقتلكمثلومنحهاوالآغلال،الأصفادفطترسف

ونوابالوزراءمنهمفكان،العثمانيةالدولةفطرفيعةمناصبالأرمنمنمحعيرتقلدوقد

مواقعتقلدواالذينالأرمنيةالشخصياتبعضأعاءهناوندرج،ونوابوأعيانالوزراء

العثمانية:الدولهَفيمهمة

الوزراء:

وزيراَْللمالية:باشاكازازيان\غوب01

والبرقللبريدوزيراَ:باشاداودأرتنغارابيتالمارشال02

والبرقللبريدوزيراَ:باشاياورتنغرندون031

والبرقللبريدوزيراَ:ماردكيانأوسكان.4

الاجتماعيةللشؤونوزيراَ:حلاجيانبردوس.ه

الاجتماعيةللشوونوزيراَ:سينابيانكريكورالمحامي06

الاجتماعيةللشؤونوزيراَ:1غاتونكريكور.7

الاجتماعيةللشؤونوزيراَ:نورادونكيانجبرائيل.8

للخارجيةوزيراَ:نورادونكيانجبرالًيل.9

الخاصةللخزانةَارِلزو:باشاصاكيزأوهانيمى.\.

الخاصةللخزانةوزيراَ:باشابورتقاليانميخائيل.11

.27؟-26".ص،شكريأحمدعدي:تعريب"ا،السفاحدافاحمالا"مدكرات(1)
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:عيانلأا

باشا.أراميانأبراهام-2باشا.كيومجويانأوهانيسالمارشال-1

نورادونكيان.-4.أزاريانمانوك-3

:بلنواا

م1876لسنةالنوابمجلسفي-ًا

ويردىأللَةأوهانيس10

ماكصوديانصبوح.2

يازجيانروبن.3

باروميانساهاك.4

بالاريانهامازاسب.ه

قارجيانمانو-ك.6

طوبلتن1ميخافيل.7

شَاهنيانأغوب08

لهَارجيانتانيل.9

م0819لسنةالنوابمجلس-ب

زوهرابكريكور.\

هلاجيانبدروس.2

بابكياناغوب03

بوياجياناغوب..4

بوشكزنيانارتين.ء

داغاواريانترارتالدمحمور06

إسبارتاليان(سطيفان.7

بوياجيانهاميرسوم.8

درغارابديانكغام.9

:(الأولى)المشروطية

النيابىالمجل!رئيسوكيل:

إسطنبولنائب:

أدرنةنائب:

بورصةنائب:

أرضرومنائب:

حلبنائب:

أنقرةنائب:

سيواسنائب:

أرضروآنابً:

:(1)(الثانيةالمشروطية

إسطبولنالًب:

إسطبولنائب:

لَكرداغنائب:

تكرداغنائبة

حلبنائب:

سيواسنائب:

إزميرنائب:

كوزاننائب:

مولقنائب:

.95-96.h Boyunca Ertneniler, sفىTa(،)
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أرضرومنائب:باسترماجيانكراكين.أ.

واننائب:بابازيانواهان.11

وخارجموضوعناخارجلكونه4911لعامالنيابهماالمجلم!فطالنوابأعاءهناندرجولا

نستعرضها.الىالتارئحيةالفترة

كالمدراءأخرىمهمةمناصبتسلمواالذينالأرمنمنالموظفينأعاءتعدادنستطعولا*

كئرمنكانواالأرمنٍنانقولأننستطعولكن،والمتصرفينالولاةومعاونيالعامين

ضعففرصوانتهازتبلهم،منبدأتالىالتململحركةوإن،بالامتيازاتتمتعاَالأتليات

المطامعخدمةأجلمنروسىوتمويلبتشويقإلأالأمرأولنيتبدألمالعثمانيةالدولة

تاسحكمتحتيرزخونكانواالقيصريةروسيانيالموجودينالآرمنبأنعلماَ،الروسية

العثعانية.الدولةفيالأرمنيعيشهاكانالئالطيعيةبالظروفتقاسلاجداَسيئةوظروف

سنةالأرمنيةباللغةالمطوعهبَاتكنيأوهانسيانميخائيلوهوالأرمنالمولفينأحدويبرر

وليسالعثمانيةالدولةنيالأرمنيةالحركاتظهورسبب"اومعارضوهالطشناق"اباسم0691

مثلكاسروحشأماموالنضالالوترفجدأالصعبمن"إن:بقولهالقيصريةروسيافى

(1)."ايكرتنيالفعالياتإبداءوالأنسب،الأفضلمنن!فلذاروسيا،

الدولةضدالمسلحةبالحركاتتامتالئالأرمنيةالجمعياتتادةمعظمأنويلاحظ

والقتلالتهديدسبلالجمعياتهذهاتبعتوتد،الروسيةقفقاسياأرمنمنكانواالعثمانية

منهمبارزفىأشخاصاَفقتلتمرهم،باًرامُسالاأوبهمالالتحاقنييرغبونلاالذفىللأرمن

يسكنهاكانوالئإليهاالنفوذاستطاعواوولايةمدينةكلوفيإزميرونيإسطبولني

الأرمن.

+Tukish)"اتركية"ذكرياتكتابهنيهارولدنيويوركجريدةمراسلواتمانسيدنييقول

7 Memoies)يأتي:ما4911سنةالمطوع

منىن"هل:"كريفز"السيدأرضرومنيالانكليزيالقنصلاسألت1

أثارتالئالأرمنيةالجمعياتهذهتأتلملوهناالدموىالصراعهذايحدثأنالممكن

.11؟للعصيانودفعتهمالأرمن

,124.rmeniler, sك!ncaلصيBo)""لنة!
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سيُقتل".كانواحداَأرمنياَأنأظنلاإذلا"ا...اطبعاَا:فأجاب

هذهإحدىأن"الو:طرابزونفياليهوداحدلياتال:تيياًمايقولنفسهالكتابوفي

يؤخذونالآرمنٍنا؟الحياةقيدعلىواحدطخ!راهناكبقىلماروسيانيحدثتالحركات

امِشبمرَاقبَهَ،ورسالًلهم،بلدانهمعنةيًلانمناطقنيللخدمةويُرسلونروسيانيللجنديهَ

يدرسونحرةمدارسهم،للجنديةيُؤخذونولاالثرواتويعَتنونترك!انيرفاهفييعهمشون

والخصومة"العداوةفيهاويلقنونالقومىتاريخهمفيها

فقطواحداَمليوناَتعدادهالملغقوميةجمعيمكنكيفالكلام"وخلاصةقائلاَ:أردفثم

(1)."ا؟واحدةأمةفيأوروبامساحةنصفتقاربكبيرهَمساحةعلىينتشرون

أيةنيأكثريةيولفونيكونوافلملذاتركيا،فىواسعةمساحةعلىمنتشرينالأرمنكان

عليها.أرمنيةدولةبتشكيليطالبونكانواالىالستالولاياتمنولاية

الإحصائياتهنانوردننافاٍالمناطقهذهفىوجودهمونسبةعددهمعنفكرةنةخذولكي

المصادر:مختلفحسب

002138000(1915)سنةحيانباي

1130010،.(إ900)سنهَتوربيزة

1.400.000(1913)سنهَد.كرنتانسرن.ل

1115810،.(1901)سنة(Lynch)لينج

(ناضولولاياتني101000000(1914)سنةنابلالص(ًدروفيك

العشمانيةالمهالكًجميعني000001080

000105790أورمانيانالبطريرك

106000000لابسيرسلماكDاالضس

العثمانيةالممالكجميعني002156000(1882)سنةنظرلوحهة)بالنسبةاجاتماشفى

الأناضرلشرقط!18001"...(الأرمنبطريرك

100561000(1912)سنةالريطانيةالسنويةالأحصاثبة

تركيانفوسمن%101)نسبة00047500(1879)الفرنسيالأصفرالكتاب

0000102،.(1895أسنةبسنس)؟(دىنسيس

,121.6Boyunca Ermeniler,sةخل+(،)
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(1905أسنةالعثمانيةاولولةاإحصائية

تركيا(.سكان

من%7بنسبة)أي11294"8ء1

الآتيةدرالمطحسبالتسعالشرقيةالولاياتليالأرمننفوس

المسلمونالأرمن

4.453"1351125.1250(م؟896)فاليريالبروفيسور.

3"72607509020625ترودر

001033000حاكنرولان

8380125كرنت

النفوسمن%807بنسبةأي

4ر91308754530250البريطانيةالمعارفدائرة

؟خرون6630875

،مسلمون%74بنسبةأي

خرون.1%11وأرمن51%

البريطانيةفالمرسوعةالأرمناكثريةفيهاتتجمعكانتاليئالخمسللولاياتبالنسبةاًما

:الأرقامهذهتعطى

-1,AYA, AVمسلمون

أرمن633.250

1 Y9, AYo؟خرون

خرون.1%7،أرمن%42،مسلمون%69بنسبةأي

يأتي:كماكانتالآرمننسبةنفاٍ""COINET"أكونت!وبالنسبة

%24(درنهَني%33بتليسني

%1806وانني%0303ارضرومني

%61إسطنبرل%61بكر-ديار

%11',1(يةيزالعز)زيغلاا%7051سيواس

Francisيذكر"1" de pressenceكتا*:ني"ix MondesامحهRevue Des"وأقضاءأوولايةأيةفىأكريةيكونوالمالأرمنأن

ناحية.
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%5.5بورصة%10.5أنقرة

%1،1إزصر%5،4طرابرزن

/..،3نيصطموقا%.،9نيةقو

%807الأخرىالرلايات

.M)ا"وان"فيالفرنسيالقنصلاًما Zarecki)امجلةفيفيذكر"tDeParis Reue"نفوسأن

:(1)يأتيكماوىزعهاملايينثلاثةهركلهلمالعانيالأرمن

\"3000000تركيا

1.1001000روسيا

500.000،بولرنيا،رومانيا،بلغارياصم،اَعيرمأ

سوءمن؟العثمانيةالدولةقلبوفيالقلهملةالنسبةهذهأرمنيةدولةتقومأنيمكنفكيفإذن

محقاَكانسالزبورياللورددفاٍلذا،منطقةأيةفيأكثريةيملكونيكونوالم.إنهمالأرمنحظ

1سنةإلانجليزالسفراءاجتماععندخطابهنيقاكعندما AVMىأيملكونلاالأرمنإنم

الدولة:عناصرمنعنصر

فالحكمأرمنستان،فيالذاتيالحكملمَأسسِىملائمةشروطأوعناصرأيةهناك"ليست

أرمنستانفىالأرضمنشاسعةمساحاتيقطونالذينللأرمننجالنسبةمستحيلالذاتي

منوإنفيها،أغلبيةيشكلواأندونكئيرةمختلفةوأديانعناصرمعممتزجونفمٍاثِمح

لهم"ا.)2(تجمعنقطةتكونولايةأيةعلىالعئورجداَالصعب

.M.T)الفرنسىالسفرويقول Cambun)-الذيالتقريرفي-للأرمنبصداقتهالمعروف

.L)الفرنسىالخارجيةلوزيرام089412فيقدمه (M. Cabimir:يأتي

الآرمناتحدوتد،م1885سنةحواليمرةلأولأوروبانيالأرمن!ةلةالمساًا"أثيرت

الجمعياتفأسسوا،واحدةوحركةغايةحولواًمريكاوالنمساوإنكلترةفرنساىِفالمنتشرون

الإدارةمساوئبيانفيومهروا،والإنجليزيةالفرنسيةباللغةالصحفوأصدرواالوطنية

الجرائد.هذهفيالترك!ة

.258-257صالالق،"2(المث!در

.259صالمايق،المصدر()
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يتكلمونكانواالذفىالرجالهولاءيُذكراهتماماَتبدلمفرنسابأنهناالاعترافويجدر

(1).أراراتوجبالنوحوعنالصليبمِننعندائماَ

وسعتالمعارضينجمعتا"غلادستونا"حكرمةإنإذ،لندننيكبراَترحيباَلقواولكنهم

ممكنة.مساعدةكللهموأبدتتنظي!همني

هذا؟مستقلةأرمنستانبتشكيلهل؟المتشابكالوضعلهذاإيجادهيمكنحلأئحسنأ،

يعي!ىطبيعيةبحدودمحددةأرضاَليستأرمنستانلأنذلكأبداَ،فيهالتفكيريمكنلاأمر

تركيا،أمخاءجميعفيمبعثرونفالأرمنبلغاريا،فيالوضعكانكمامتجانسونأناسعليها

الأصليةا"اًرمنسثان"أما،المسلمينمعفيهانوشِمعيأرمنستانا""اعليهايطلقونالئوالمنطقهَ

فإن،الشاكلةهذهعلىأرمنستانإقامةطلبتذافاٍيران،واٍوروسياتركيابينموزعةفهى

لهذامستقلةواحدةولايةتعيينالصعبمنإنهبلفقط،هذاليسمكانها،تحديدالصعبمن

(2)0،،النمط

لاالأرمنٍنا11الألمالهنما:للسفرقالعندفاالحميدعبدالسلطانكررهانفسهاوالحقيقة

.11مكانأىنيأغلبيةيشكلون

أفملاٍَا،وتراثهمولغتهمعقيدتهمبحفظالعشانيينللمسلمينيدينونالأرمنأنومع

-أولالآرمنالروسواستغلمنها،جزءاقتطاعأرادواالعثمانيةالدولةضعفرأواعندما

لمصالحهاالأرمنيةالحركةتبنتبريطانياولكن،عنهمتحولواثمالموضوعهذانيالأمر-

"غلادستون"وأصبح.المحافظينهريمةبعدالحكمإلىالليبراليينوصولبعدلاسيماالخاصة

ايلارمنية.القضيةعنالأولالمدافع

فيإسطنبولمشارفإلىووصلت،الجهاتجميعنيالروسيةالجيويثىتقددتأنوبعد

إعلانىِفمحنورأيالأرمنيةالطائفةترلمم1878سنة-التركيةالروسيةالحربأعقاب

القائدمهنئاَانرسيس"1الأرمئالبطريركبرئاسةمنهموفدوذهب،الروسبانتصارابتهاجها

حكملَأسيسنيللأرمنالعونإبداءمنهطالباَروسيا،نتصارباٍ"نيقولاي"الغراندوقالروسى

تلثفياتصرواومم9للام،عيهنرحلنيافثسلالةمن!حدرشنالأرمنإن:ترلرنالأرمنرخينالمليممظملأدذلك(1)

+أرارات".حبالعلىنرحصهرستأنبعدالمنطقة

.0YI-259صله!ايق،المصدر()
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وطنيةخيانةسياسيعرفأيىِف-يزال-ولايُعذكانالتصرفهذاأنومعلهم.ذاتي

لاالوفد،فيعضوأىمنولاالبطرركمنواحدةشعرةبمسلمأحداَأنإلاّ،الاعدامعقوبتها

بعقدالأموروتسويةرح!لهمبعدلاوإسطبول،مشارفعلىالروسوجودأثناءني

شرحها.سبقالئالمعاهدات

ستفانوس"اًيا"امعاهدةمنعشرةالسادسةدةالمانيالأرمنيةلةالمساًفعلاَالروساًدرجوقد

إجراءبوجوبقضتالئابرلين"1معاهدهَمنوالستينالحاديالبندفطذكرهاأعيدثم

الأرمن.فيهاررجدالىالولاياتىِفالضروريةا"الاصلاحا!تا"

مجموع؟نذاكالشرقيةلةللمساًالسياسىالقاموسفييعىكانالإصلاحات"ا"امصطلح

فيالمسيحيةللطوالْفلَعَمسمذاتيحكملتأسيص!الضروريةوالموسساتوالحقوقالامتيازات

أصربرلينمعاهدهَعلىللتوقيع)ضطرارهرغمالحميدعبدالسلطانفإنلذا،العثمانيةالدولهَ

اًقبلنًاعلىالموتأفضل"إنى:المشهورةقولتهتائلأالبندهذاتطيقعدمعلىوعزبموبعناد

."االانفصاللىٍاالأناضولشَرتيستقودالىالإصلاحاتهذه

مختلفاَشيئاَتعىكانتالأناضولشرقيفي"الاصلاحات"افإنالعثمانيةللدولةبالنسبة

فعلاَتسكنهاكانتالأماكنفهذهمئلاَ،كريت"11فيأوبلغاريافيا"الإصلاحات"عنتماماَ

ذاتياًحكماَإعطاءهان!فلذا،العثمانيةالدولةوقلبمركزعنبعيدةوكانتمسيحيةا!نرية

العثمانية.للدولةمميتاَخطراَيعئلا

العثمانية،الدولةقلبتعدوكانتمسلعون،سكانهامنالعظمىفالغالبيةالأناضولأما

جميعأماميتزحزحلاصلباَموقفاَيقفأنالحميدعبدللسلطانالطيعىمنكانلذا

هذهجراءٍابوجوبالسلطانبريطانياأنذرتوعندما.الخارجيةالدوليةالتهديدات

"جناقلىٍاالاسكندريةمنالبحريهَأساطيلهابتحريكإنذارهاوشفعت،الاصلاحات

عزلعلىواعتمد،موقفهعلىومصراَوثابتاَصلباَبقىبلالسلطانموقفيلنلم"اقلعة

العاليالبابوأرسلوروسيا-فرنساإليهاستمال-إذالدولِىييدالتاًعنبريطانياموقف

لموفعلاَ،مستقلةلدولةالداخليةالشوًونفيتدخلاَطلبهاعدتبريطانيالىٍارعيةمذكرة

أساطيلها.)1(سحبإكواضطرتثديداتهاتنفيذبريطانياتستطع

.4/332-334,Osmanli Tarihi Kronolojisi,I.H. Dani$ mendذ4ء2،لم(،)
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العثمانيةالدولةفيالقاطنينالأرمنحرضتنَمأولكانتروسيافإنسابقأذكرناكما

فيللتدخلمبررلايجادوجههافيوالمشاكلالقلاقلإئارةثمداخليأ،إضعافهالىٍاأولاَللوصول

الأرمننًابعلصاَالمسلصين!ظلمضداطسيحيينعنالدفاعبدعوىوثانياَ،الداخليةشزونها

الدولةمعحدودهاعلىاًرمنيةدولةتشكيلثمحال،اًسوأفيكانواروسيافيالقاطنيرَ

عندماولكنها،البلقانفيسياستهانفمىذلكفيممَبعةونفوذهاسيطرقاتحتتكون،العثمانية

ظهرلهاقلبصَقدوبلغاريارومانياأمثالالبلقانفيتشكيلهافيساعدتالتيالدولأنرأت

نأخشي!،المتوسطالأبيضالبحرإلىالوصولفياْمامهاوعائقاَسداَلَشكلواْصبحتالمجن

الروسية،القوميةسياسةإلىوتحولت،الأرمنيةالمسألةمنيديهافنفضت،نفسهالخطأتكرر

القوميةوكانت،الروسىالمجتمعنيالروسيةغيرالقومياتجميعتذولِبتحاولوأخذت

هوادهَ،دونالظالمةالسياسةهذهرؤوسهاعلىانصبتالئالقومياتهذهضمنمنا!رمنية

قوميتهم.ونيكنيستهمونيلغتهمنيالأرمنفحورب

ولكى،العثمانيةللدولةوإزعاج.ثديدكورقةالأرمنيةلةالمساًبريطانياتبنتالأثناءهذهفي

الدولةتشكيلعندالعربىالخليجإلىوالوصولدونهايحولحاجزاَروسياأمامتشكل

الأرمنية.

كناوفيماحديثاً،مئليأخذالروسىالصحفىرابوبورتا"جاءني:مذكراتهفيهرتزليقول

ليأوضحولقد،"كب"نازارمعوخاصةالأرمنيةاللجانمععلاقةعلىانهليتبيننتحدث

(1)."ابالمالالأرمنالثوارتسندالإنكليزيةالحكومةأنرابربورت

الملكة،مستشاركوهينلارثريقدنيأنحمثجولدمن"أطلبتُخر:1موضوعفيويقول

(2)."الأرمنيةاللجنةنيهامعضوهوالذيأرجيللدوقصديقنهلاً

العناصر"وأما:ا"َهِمقرشلا"المساْلهَكتابهثنيكاملمصطفىالمعروفالمصرىالزعيمويقول

وقد،دينيةوبدساسْالدينبعواملتثورفهىكإنكلترهَ-الدولبعض-تستعصلهاكالأرمن

بينماتامةسكينةعلىكانواالكاثرليكالأرمنأنوشوهدالأرمنيهَالمساْلهَفيجلياَذلكثب!

الأرمنمنماتوافالذين.العثمانيةالحكومةضدالمكائدويدبرونيثورونالبروتسمَان!كان

.04ص،هرتزلير!يات(1)

.04ص،هرتزليربات،")
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(1)."االانكليزيةالدساشفريسةماتواإنماالأرمنيةالحوادثي

المسلحةالأرميةالجمبت

منأرمئبقيادةمسلحةأرمنيةجمعيةاًولجنيففيتشكلتم1886/ـه3،13سنةىِف

فيأرمنيةدولةلَشكيلغايمَهاكانتIllا"خنجاك".اسمتحت(3)ابكاا"نازاراسمهروسيا

الاْجنبية.الدولتدخلعلىالاعتمادودونالمسلحبالصدام"االست"الولايات

ثم"تروشاك")4(باسمأخرىجعيةمولفةالجمعيةهذهمنجماعةانشقتأم890سنةفي

التيالحركاتتعزىالجمعيةهذهوإلى(ْأ،"قانشط2"اسمبعدفيصاالجمعيةهذهاتخذت

وسيواسوطرابزونوصامصونوأرضرومسطنبولٍافيالحميدعبدالسلطانعهدفطوقعت

ثوراتفيفتسببواروسيا،اًرمنمنالجمعيةهذهقادةمعظموكانوموشاغ.بكروديار

وانتهت.كذلكالمسلمينومنالأرمنيةالطائفةمنالألوفضحيتهاذهبداميةوحركات

الأرمندفعأذبعدوالترقيالاتحادعهدفيالأولىالعالميةالحربأثناءفيكبيرة.ممأساْةأخيراَ

الجيشفيوالتطوعبلدهمخيانةإلىالمسلحةالأرمنيةالجمعياتقبلومنروسياقبلمن

منجزءإقتطاعنيلهمالروسمساعدةأملعلىالعثمانيةالدولةحدودمحَمقاالذيالروسى

أكثريةيشكلونتلنا--كمايكونوالمأنهممعأرمنيةدولةلتشكيلالعثمانيةالدولةأراضى

الأرمنهؤلاءإبعادسوىحليًانذاك2العثمانيةالحكومةترفلممنطمَة.أوولايةأكطفي

إلىاووالعراقولبنانسورياإلىونقلهم،الحدوديةالمنطقةعنالمحتلالأجبىمعالمتعاونين

لمحيثالحربظلوفيالقاسيةالشتاءظروففيالتهجيرعمَليةوتمت.الحاليةتركياغرب

ىسَامعنأسفرمماالمهجرقالأرمنمنالآلافلمئاتالكافيةالنقلوسائلتملكالدولةت!ت

انتشرالذيالتيفوئيدمرضبسبوكذلكوالارهاقالبردبسببمنهمكثيرموتوعن

وهذا.والقرىالمدنفيالمقيمينوالسكانالمهجرينأرواحمنالآلافمئاتوحصد؟نذاك

.6صحهين.محمدمحصدللدكتررالحديئة،الوطيةالاتجاهات(1"

روشا.منوبخاصةالخارجمن91لدراعلىكانتالأرميةالحركاتقيادةأنيلاحظ"3)

لناترس.صرتسفاه:بر(

9طم.:معناه("

الاتحاد.:معناه،)ْ
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عنخارجولأنه،كاملكتابإلىيحتاجلأنهحولهالتفاصيلإيرادنملكلاطويلموضوغ

.الكتابهذانينتناولهاالئالتاريخيةالفترة

اليونانمعالنزاع

ام897/4/18-ـهأ431سنةالقعدةذيمن11في

ذإ،القرمحرببعدبهاالخاصةالامتيازاتبعضعلىحصلتقد11كريت1"جزيرةكانت

معاون،معاونانللواليكانكما،المسيحيينمنوالقائمقامينالم!صرفينعددنصفكان

فإنلذافيه،الأكئريةالمسيحيونيشكلإدارةمجلسلهاوكاذcمسيحىومعاونمسلم

جديد.منتبداًحئتنتهىتكنلمالمجلم!هذاوبينالواقيبينالمشاكل

واستجاب،مسيحىبوالويطالبونيلحوننوِدِمسملابدأعندماالجزيردفيالقلاتلبدأت

هذاعلىالمسلمونفثار"كرِيت"،علىوالياًباشا""كاراتودورسوعينالطلبمذاالسلطان

واستمرتالأموروتعقدت،استقالتهالواليفقدم،المسيحيينوبينبينهموبداًالصدام،التعيين

الأموروصلتحئ،والرجالوالعتادبالأسلحةالجزيرةروم.ممداليونانوبدأتالصدامات

هذهاليونانوانتهزتاالجزيرةإلىالحربيةالسفنوإرسالها،الأوروبيةالدولتدخلإلى

متحدتبالجزيرهَنزلواحيث"فاسوسا"العميدقيادةتحتوجنوداَأسطولاًفأرسلتالفرصة

للمسلمينيتعرضوناليونانيودطالجنودوبدأ،كذلكالدوليوالمجتمعالعثمانيةالدولةبذلك

إلىالأوروبمِةالدولبهبعثتالذيالمشتركالدوليبالتحذيريهتمواأندونالدماءويريقون

إلحاقيمكنهالااليونانبأنوموضحة،التدخلهذامغبةمنياهاٍامحذرةمارس2يوآاليونان

جيشها.لسحباًيامستةمهلةومعطمِةها،الجزيرة

خراَموًالسلطانعينهالذيالمسيحىالواليأندرجةإلىالأزمةوتعقدتالقافىتلزادت

الروسمِةالباخرةإلىءاج!لالاسوىحياتهلإنقاذطريقاَلهيجدلمباشا"اباروفيج1وهو

قرادفقاموال،ولاحكومةبلاالجزيرةوأصبحتالنمسا.إلىاالربثم"الثانيا"ألكسندر

مشتركة)بصورةالجزيرةدارةباٍالأوروبيةايلأساطيل

بل،أجمعالعالمأنظاروأمام11"كريتجزيرةفطالعسكريبالتدخلاليونانتكمَفولم

بوحداتئمايلأمر،أولصغيرةفدالًيةبوحداتالعثمانيهَالدولةدحدوعلىبالهجومبدأت

العثمانية،المخافربتدميراليونانيالجي!ث!بدأنيسانالعَعدهَ/9ذيمن7الجمعةيوموفطأكبر.
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الهجومىِفالمدافعاستعملفقدنسِصان17فيأما،نيسان14و11نيالهجوموكرر

الحدودية.العئمانيةالمخافرجميععلىواستولى

القيادلليونانويسلسوصبر،هدوءوتطوراثاالأموريراقبالحميدعبدالسلطانكان

اليونانيةالاعتداءاتبحميعويعلمهاالأوروبيةالدولويخبر،ممكنىمدأبعدإلىتذهبلكى

ولِظهر،محتملخارجيعطفأوتأليدأيعناليونانيعزلأناستطاعوهكذا،بأولأولأ

مالهتمنًاوبعد.الدبلوماسيةبالطرقالأمورتسويةومحاولتهنيتهوحسنصبرهجلاءبكل

.اليونانعلىالحربأعليتأراد

-التركيةاليونانيةالحرب

ثنيللتباحثيلدزقصرفياجتماععقدإلىودعاهمالوزراء9لحميدعبدالسلطانجمع

عليها.الحربإعلانضرورةعدموًاضرورةوعن،اليونانمعالنزاعقضية

.ممادائماتصالعلىالسلطانوكان،ساعة56مددمتصلةاجتماعاتفيالوزراءبقى

وزيرالسلطاناستدعىوأضراَ؟راء،منيطرحومامناقشاتمنالاجتماعقاعةفيثحرى

أبدىوعندما،السريعبالنصرثقتهمدىوعنالعسكرىالوضعفيرأيهعنوسألهاطربية

السلطانأبدى،العسكريةخطهالخارطةعلىللسلطانشارحاَبالنصر،الكابحلةثقتهالوزير

.الحربإعلانعلىموافقته

باختصارنقولولكنناومعاركها،وتطوراثاالحربهذهصفحاتاستعراضهنايسعنالا

يكتسحوأناليونانيبالجيشوسريعةساحقةهريمةيُنزلنْااستطاعالعثمانيالجيشبأن

الطريقفانفتحعليها،يعتمداليونانيالجيشكانالىَالحصيخةالجبليةالعسكريةالمواتعجميع

."اا"أثيناالعاصمةإلىاْمامه

أخرىوزارةوتشكلتالوزارةسقطتاليونانفيالعسكريةالهزيمةبوادربدتعندما

،الدولهْدهأيديبيناليونانمصروضعتأفامعلنة،الأوروبيةبالدولبالاستنجادقامرُر

المَتاك.لايقافالعئمانيةالدولةلدىالتوسطروسياقيصرمنطلبواكما

مار.91/الحجةذكطمن17كنيالقتالبإيقافقوادهإلىوأوعزالقيصررجاءالسلطانلى
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السنطانمخاطباَالانتصارهذا.ممناسبةالرائعةملحمتهشوقيأحمدالشعراءأميراًنشدوقد

الحميد:)1(عبد

تضربُأياناللةدفىوينصرأغلبوالحقالحقيعلوبسيفك

يتغلبللذيإلاّالأمرولاالورىفيالملكية1إلأالسيفوما

المؤدبللطغاةالمربىلنعمنهفاٍ،الطغاةالقومَبهفادب

والمتطببالطبالحسامفنعمدائهاكلمنالدولاتبهوداو

تتألباستيقظتنامهووإنساهراَباتإنالملكخطوبتنام

أشيبوحوران،ثكلىوأأرمينيا(بحادثنراعأناللياليأمنّا

بل!سيوخوفكيعطهارجاؤكالعرىمحلولةاليونانومملكة

تكذبلاالصبحمثلبأسطحكيافاالمؤمنينأميرهددت

كوكبذكائكعالَيمنيسارلِهصادقاَعثمانسيففجراَزالوما

غبهبوانجابالخطبداحيتكشف!كدهالحادثاتصرعتماإذا

مأربودلةفيهاربماًلهماليئخلافتكفيهالعداوهاب

اليونانمعالصلحعقد

.م1879/12/4اهـ-31درجب9

إسطنبولفي"طوبخانة"قصرفيالقتالإيقاففيتوسط!التيالدولسفراءاجتماععقد

كان-الذكطالاجتماعهذاواستمرباشا"،ا"توفيقالعثمانيةالدولةخارجيةوزيررئاسةتحت

أسمىخلالهبحثتيوماَ،عشروستةأشهرثلاثةمدة-الأسبوعثنياجتماعين.ممعدليعقد

أهمها:نستعرضاتفاقاتإكوتوصلتالمتحاربنينالدولتينبينالصلح

،اليونانإلىالحربفيعليهااستولتالتي"تساليا"منطقةالعثمانيةالدولةتعيدأن-1

العثمانية.الدولةلصالحالدولتينبينالحدودرسميعادأنعلى

كتعويضاتعثمانيةذهبيةةِرلملايينأربعةمبلغالعثمانيةالدولةإلىاليونانتقدمأن-2

.حرب

2ئرفي(حمدالعراءمكل9ا"الث!رقيات"(\" /1c،.
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الذتمنالعثمانيةالدولةرعاياإلىعثمانيةذهبيةليرةألفمائةمبلغاليونانتقدمأن-3

.الحربأئناءفيتضرروا

الحدود.)1(نيالعصاباتأعصالتنهيأن-4

العثمانيةالدولةضدمعهاايلأوروبيةالدوللتعاطفونتمجةلليوناننصراَالبنودهذهوتعد

م!هااًخِذترك!اهُزمتا"إذا:السياسيةالمقولةأصبحتإذنصرها،ثارجئمنحرمتالى

نذاك.1السياسىالجوفيقاعدةشيئاَ"تأخذفلاانتصرتإذاأماالكثير،الشىء

.4/341,lojisi,10H. DanigmendلمOsmanli Ta ih ،i Kronoكاحىذ)،(4إلم
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الخامههىالفصل

العضرينالقرنأوائلفيالعثطنيةالدولة

الحميدعبدنالسلطوسياسة

العشرينالقرنأرائلفيالكبرىالدولوضع

التاسعالقرنأواخرفيواَلقوةالأهميةناحيهَمنوتسلسلهاالكبرىالدولترتيبكان

تي:ياًكماالعشرفىالقرنوبدايةعشر

،اليابان،العثمانيةالدولةالنمسا،،المتحدةالولاياتروسيا،فرنسا،ألمانيا،إنكلترة،

الصين.ثمإيطاليا،

يأتي:كماالدولهذهنفوسكانت؟9،،-؟875السنواتويبن

مليونا2rAَإلىمليونا330ًمن"امستعمراتهاجميعامع1إنكلترةازدادت

مليوناَ.(Vt)لىٍامليون(42)منألمانيانفوسوقلت

مليوناَ.(861إلىمليوناَ(45)منفرنسانفوسوزادت

مليوناَ.(231)إلىمليوناَ(89)منروسياونفوس

مليوناَ.(86)إلىمليوناَ(45)منالمتحدةالولأياتونفوس

مليوناَ.(451إلىمليوناَ(38)منالنمساونفوس

مليوناَ.(57)إلىمليوناَ(64)منالعثمانيةالدولةنفوسونقصت

مليوناَ.(56)إلىمليوناَ(331منالياباننفوسوزادت

مليوناَ.(3r)إلىمليوناَ(27)منإيطالياونفوس

ملمِوناَ.(430)لىٍامليرناَ(348)منالصينونفوس
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كماولاياتها.منالكثرفقدهانتيجةوذلكقفت،العثمانيةالدولةنفوسأنويلاحظ

إنكلترةكانت(1).الفترةهذهفيمليوناَ(4911)إلىمليوناَ(إ326)منلمالعانفوسازداد

كانتولكننذاك،1لر!سأوأكبرأتوىأسطولهاوكانالعالمنيدولةأقوىالفترةهذهفا

ألمانيا،دولةوهيلانكلترةخطرةكمنافسةوتنتصبيتألقنجمهابدأأخرىدولةهناك

مانوعابعيدتينكونهماولكن،السريعوالمطورالنمودورنيدخلتاقددولتانهناكوكانت

هماالدولتانهاتان،الشرقفيأوأوروباىِفإنكلترةلسياسةمنافستينتكونالمفإنهما

.واليابانالمتحدةالولايات

يأتي:كمافكانتالبلقاندولأما

نسمةه!9130000ونفوسها2اكم3اد56مساحتها)ملكية(:رومانيا

27sساحتها)ملكية(:الصرب to, t.?نسمة.205050000ونفوسها

نسمة.0،02280ونفوسها2كم9427مساحتهاالأسود:الجبلمارةٍا

000.3ونفوسها2كم6408د9مساحتها)ملكيهَ(اليونان fنسمة.2،ه

نسمة.0004003ونفوسها2كم8379مساحتها(العثمانيةللدولةةعباَملا)بلغارياإمارة

ونفوسها2كم51564مساحتها(العثمانيةللدمولة)التابعةوالهرسكالبوسنة

نسمة.000073701

عليهاتعيش2أكم550344قدرهامساحةأوروبانيتشغلالعثمانيةالدولةوكانت

نسمة.609ه4،"..

الحميدعبدللسلطناظرجهةسةالسب

بهاشَربص،والانحلالالتفككحافةعلىواسعةإمبراطوريةالحميدعبدالسلطانتسلم

المناسبةالفرصةسنحتكلمامنهاجزءعلىوتنقضتقرلياَ،الكبرىالأوروبيةالدولجميع

لها.

مثلهاواسعةدولةإنبل،الخارجيينأعدالًهافيمحصورةالعثمانيةالدولهَمتاعبتكنولم

.الادارةفيكبيرهَصعوبهَتجدأنبدلامتعددةولغاتومذاهبوأديانتومياتفيهاتعيمق

.7/202,Oztuna*،ك!"6لا,rkiye Tarihi!ـه!ترثتاعك(")
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الداخليةوالثوراتالاضطراباتفتثيرالناحيةهذهتستغلماكثيراَالكبيرةالدولوكانرَر

ضعفاَ.وتزيدهاالعثمانيةالدولةتنهككانتالتي

عبدالسلطاناستطاعصخمَنهلأىتدرةتفوقاليئالمعقدةوالمشاكلالصعوباتهذهاًمام

وثلاثينثلالثطوالالخسائربأقلالخارجيةالسياسةدفةيديرنًاالسياسىبذكائهالحميد

مدةالعئمانيةالإمبراطوريةعلىالمحافظةيسمَطمِعوالمالحكمإلىالاتحاديونجاءوعندماسنة.

.سنواتعشر

ىِفالدخولتجنبالخارجيةالحميدعبدالسلطانلسياسةالمميزةالسماتأهممنكان

والئالقرمحربأعقبتالئا"باريس"امعاهدةبنودنًاجيداَيعلمكانلأنهذلك.الحروب

وأن،المفعولنافذةتعدلمالعثمانيةالدولةحدودبضمانالأوروبيةالدولتعهدتضمنت

فقدلذلكالغباء،منضرباَكانعليهاالاعتمادفإنلذالها،ظهرهاأدارتقدالدولجميع

نذاك1القوةتملككانتالىالفئةوأن،حكمهبدايةنيروسيامعللدخولمعارضتهرأينا

بالدولةزجوا-باريسمعاهدةبنودعلىيعتمدونكانوا-الذينالانقلابرجالمن

منها.كبيرةأجزاءوضئعتأفكعهاضروسحربفيالعشمانية

شهرأإلأتدملماليونانمعخاطفةحربفيإلأيدخللمالطويلحكمهطوالأنهنجدلذا

منبهبأسلاكادرونشاْالعمرانفيهاانتعهـثى،طويلةسلامفترةبذلكفأمنواحداَ،

فيتقرلياَفئَالذىالكادرهذا،إليهمالحاجةأمسىفيالعثمانيةالامبراطوريةكانتالمتعنمين

بعد.فيغاالاستقلالحروبىِفورعونةبكلالاتحاديوندخلهاالئالأوكالعالميةا!رب

إنقاذسبيلفيأخرىدولمعحروبفيليدخليكنلمفإنههذهسياستهوبسبب

يستنزفولا،العثمانيةالدولةمعمرتبطهَبقائهااستمرارمنالأملتطعإماراتأوولايات

منه.اًملولامختهطالًللافيماوقواهاالدولةموارد

مةسا9علىيحافظكانذنٍافكيفالحربمنيقتربالحميدعبدالسلطانيكنلمإذن

؟ادولتهافتراسفيكلهاتطمعقويةدولبيندولتهوأمن

للتناقضاتالذكيالماهرالاستغلالعلىالمرتكزةانرحيةسياسقفيالثانيةالسمهَتبرزهنا

شبكةإلىذلكدنيمستنداَمصالحهاوتضاربالاًوروبيةالدولبينالموجودةوالخلافات

والقيتقرييأ،العالمعواصمجميعفيفروعلهاكانتوالتياهس!س!أاليئالقويةالأستخبارات
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.اغ..والصحفالأحزابومواتفوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةبالأخبارتزودهكانت

إنكلترةويضعإنكلترة،أمامألمانيايضعكانبأنهبالقولالسياسةهذهنوجزأنونستطيع

ووراءأحياناَروسياأمامالنمساويدفعالحياد،مولهَفنيفرنسال!قىأنويحاولروسيا،أمام

المحافظة.ممحاولةفتتلخمالبلقانفيسياستهأما.أا(البلقانفيالانفرادمنليمنعهاأحياناَاْلمانيا

وأأخركط،جهةمنوالصربيينواليونانيينجهةمنوالمقدونيينالبلغاريننبينالتوازنعلى

.ممختلفبينهمالخلافوإثارة،العثمانيةالدولةضدبالامخادلهمالسماحعدماوضحبعبارة

بينهم.الموجودالسابقالعداءعلىذلكفيمعنمداَالوسائل

تبدالسلطانإن"االحميد:عبدالسلطانسياسةوصففيالأفغانيالدتجماليقول

نيخصوصاَوسياسةَودهاءَذكاءَلرجحهمالعصررجالنوابغمنأربعةمعنِزولوانحميد

جليسه.تسخير

لهالمناوئويخرج،الغربدولمنالصعابمنلملكهيقاممايذللرأيناهإذاعجبولا

والأميرالملكذلكفيسواء،بحجتهمقتنعاَ،وسيرهسيرتهوعنعنهراضياَحضرتهمن

(2)."االملكع!وباكبرمنوالجبنكبير،الكبرعيبإناسفياللاًولكن...والسفير

تطرأهوةلكلمعدوهو،الغربيةالدولومرامىالسياسيةالأموردقاثقمنيعلم"ورأيته

وسلماَ.مخرجاًالملكعلى

علىأوروباتتفقلاكلالعواملواْمضىالوسائلخهمفىمنأعدمااًدهشئ،ماواْعظم

إلأيمكنلاالعثمانيةالسلطةتجزئةأنمحسوساَعياناَو!يهاالعئمانِية،الممالكفيخطيرعمل

بأسرها.الأوروبيةالممالكبخراب

هالتضعضعأحبولةأوروبا،أخذتهااليالصغيرةالبلقانلدوليقظتهكانتوهكذا

جزءاَالمملكةاًجزاءمنلتقتطع،الداخليةشؤونهافيللتدخل!اوتتذرعالعثمانيةالسلطة

،بحربالدولةعنللخروجالبلقاندولكلمةتجمعنْاأوروباحاولتوكلماخر،1بعد

.244.Ulu Hakan. N.F. Kisaki] rek. s(")

حياةوبمظاهرالعشاليةوالاتخباراتالأمنرحالبكثرةذلكفىأرثْاتميالجبن،الحميدعبدالسلطانايافغانيالدينحماذيتهم"!!

رحالمحرةبأرالقوا!هفاونعيدالرضوع،لهذاتطرتاوأنسبقوقد،الجبنالىذلكفعزاالصلطان،يعثهاكانالئالعزلة

فىالانقلاباتترتبوأحبحتإسطنبولفىكثرتالئالأحنبيةالدولحواسبصمقارعةعلىاحرصلبصكانتالأمىتا

.البلقانفيوتجاعةكرتالئ،ال!ريةالجمعياتولمحاربهْلصالحها،العئصايخةالدولة
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وكيد.كلمةمنجمعوهماوتفري!ربطوهمالحلالعجيببدهائهيسارعالسلطانكان

الحميدعبدلأمرَاعًلاطرضخفرديناند،البرنمىأميرهمودهاءشكيمتهمشدةمعفالبلغار

حفلةفىالدولةمشيريمعوانتظمالمشلىية،برتبةوافتخر"الطربولق"،العشانيالشعارولب!

ا"السلاملك".الجمعةصلاة

الفرجيرىلاكولدالحميدعبدالسلطانمعأمرهفكانانيقولا"1الأسودالجبلأمير"أما

دونلهيرسلهزهيداستقراضعلىكفالةوطلباليد،ذاتقلةشكاكلماكان.أبيهمنإلاّ

منكان"الحالي"الملكإيطالياعهدوليإلىزفهاالىابنتهجهازواكئرسند،ولاعوض

الشاْن.العظيمالسلطانذلكمعالبلقاندولبقيةوهكذاالحميد.عبدالسلطانجيب

،البلقاندولكئرمنويئستوحيطته،الحميدعبدالسلطانبسياسةذرعاَأوروباضاقت

حلوماَالدويلاتأخفإلىبالاستغواءهمتهاوصرفت،الدسائسبلركيدهافحولت

لتتدهورالعثمانيةبالدولةتتحرلقبدأتفقد،اليوناندولةوهيوطيشاَ،غروراَوأكئرها

الحميد"ا.عبدالسلطانمعبالحرب

أوروبا،مكايدلإبطاكاللازمةالعدةوإعدادهحذرهوشدةالسلطانيقظةمنرأيتهماامْا"

إلىدفعئفقدعمومأ"االمسلعينفضةفيه"الذيبالدولةللنهوضواستعدادهنواياهوحسن

تَسلَملاالشرقفيالإسلاميةالممالكإناليقينعلمعالمأ،والملكبالخلافةفبايعتهلهيدىمد

بعدواحدةازدرادهاالأضروفيوتجزثمها،إضعافهاوراءالسعىمنولااًوروبا،شراكمن

(؟).ا"الأعظمالخليفةرايةتحتوانضواءعمومىوانتباهبيقظةإلأأخرى

اًصدرقدالمعارضةجزبسيًلر"اغلادستونا"كانالسلطةالحميدعبدالسلطانتولىعندما

البريطانيةالحكومةودعا،الانسانيةعلوبأفمتالإذوصف،اًبشعالأنراكفيهوصفمحميباَ

نأومع.الأوروبيةالقارةمنوطردهاالعثمانيةالدولةعلىحربشنإلىالأوروبيةوالحكومات

إنكلترة،مصادقةإلىتملِالعزنر-عبدالسلطانعهدأواخر-حئكانتالعثمانيةالدولةسياسة

ا!أفغاني.الدينحمالخاطراتعننقلاً،246-542صعمارةمحمداطدكتور،الأفغانالدينلجمال:الكاملةالأعما!(1)

حدابمما،المغرفةالثائعاتبعضإْلربعدُيخصاالبرودبعضأعاكاالحميدعبداللطادمعالأفغانيالدينحمالعلاقةدْابعلصأ

"ي!هدم:عبدهمحصدالثخوعديقهتلميذهعنهيقرلكماكانفقدله،مباحف!ترحعأنهالمووفةههل!بضغإحدئفيالقرلاك

لهالحكمة".!اهعابالحدة
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لىٍاالروسيةالقواتوصولحئلإنكلترةالمتفرجوالموقفالتركيةالروسيةالحربأنإلأ

يُمحى.لاأثراَفيهاكرَلوالسلطاننفمىنيحزإسطبولمثارف

الدولةضدعدائيةسياسةانتهجم188،سنةالحكمإلىغلادستونوصلوعندما

نذاك.1دولةأقوىأمامتقفانعليهاالسهلمنيكنلملأنهمشاكلها،منزادمماالعثمانية

الأوروبيةةساِمسلاعاءفيلمزغنجمهابدأاليألمانياإليهيستميلأنالسلطانقررفقدلذلك

مدصلاحيةإعطاءوأهمها،معينة.ممصالحلهابالتلويحوذلكلانكلترة،ومنافسنذكأكبر

لها.ةرصبلا-دادغب-برلينحديدسكةخطوط

تعذالبصرة-بغداد-برلينحديدسكةامئيازمنحموضوعفيالسلطانوسياسة

وإذكاء،ناحيةمنالأخرىالدولمعيحفظهكانالذىالدقي!التوازننيجيداَأنموذجاَ

ضدتكتلهاعدملضمانأخرىناحهِمةمنالأوروبيةالدولبينالمتضأربةوالمصالحالمنافسة

التفصيل:ببعضالمسألةهذهسنتناولف!ننالذلك،العثمانيةالدولة

قليلةالبلادفيالحديديةالسككخطوطكانتالحكمإلىالحميدعبدالسلطانجاءعندما

العسكريةالنواحيمنإليهاماسةبحاجةالأطرافالمتراميةالعئمانيةالدولةوكانتجدأ

والسياسية.والاقتصادية

علىلدولةالحياةثرايين.ممثابهَالحديديةالسككخطوطكانت.العسكريةالناحيةفمن

يسهلكانممابسرعةالجبهاتإلىالجيولقإرسالتسهلكانتإفاإذالت!زق.ْوشك

.!ث!يجلاوسوقوالتعبئةالدفاعخطط

ناحيةمنالعئمانيةالدولةفقرمدى1877سنهَ-التركيةالروسيةالحربأظهرتوقد

لىٍاييادرالسلطانأننرىلذاوجودها.قلةعننتجتالىالأضرارومدىالخطوطهذه

بدا-اليونانيةالتركيةالحربوفيمانصتر-سلانيك.وخط-سلانيكإسطنبولخطإنشاء

منهما.العثمانيالجيشاستفادةومدىالخطينهذينأهميةمدى

بالبحر-كبيرةلَكنلم-وإنالمنطقةهذهربطبذلكفامنالعَصبة-إزصرخطمدثم

إلى.كيلومترات1303منالحديدالسككطولمجموعارتفعويذلك.المتوسطالأبيض

(1)*الأناضولفيكيلومترأ2ء.7والروملىفيكيلومتراَ؟993منهاكيلومتراَ،0045

-71V)6صنرري،عمان!طنى،ودورالئانالحيد)1(عبد V.

185http://www.al-maktabeh.com



العثمانيةالدولةوأطرافأجزاءيربطوأنأخرىخطوطاَيمدأنيرغبالسلطانكان

تكاليفهاارتفاخأولهمامهمينعائقينأمامهيجدكاناًنهلولاالحديديةالخطوطمنبشبكة

هذافيالخبرةمَملكالئالغربيةالشركاترغبةعدموثانيهمااللازآ،المالمنالخزينةوخلو

الاقهمصادية.الناحيةمنمغريةأومربحةتكنلمالئالمشاريعهذهمثلإلىبالتقدمالمجال

العمل؟ماإذن

إلأالحديديةالسككمشاريعلانجازأمامهسبيللاأنهالثاقبببصرهالسلطانأدرك

الدولأمامهاللمَلويحالعثمانيةالدولةإلىتقرببهافييرغبلدولسياسية.ممصالحبالتلويح

.يقالكماواحدبحجرعصفورينبذلكفيضربالأخرى

لهايعطىلكيلبريطانيا-منافسةدولة1كبرأصبحت-الىألمانيادولةالسلطاناختار

الهنديقإ!لخطيراَإستراتيجياَقديداَيشكلخطوهر-بغدادإسطنبولخطإنشاءحقوق

معالمباحئاتأمدإطالةتعمدأنهإلأقرارهبصرابيشعركاناًنهومعلبريطانيا.بالنسبة

-وبخاصةالأخرىالغربيةنبفالدوليجسلكىسنواتلعدةالموضوعحولألمانيا

لمالامتيازأنلأٍا1899فطانتهتالمباحثاتأنومعالقرار،هذافعلردودوير!إنكلترة-

ومتوازنة.دقيقةحساباتبعد0291سنةفيإلأفالًيبشكلللألمانيُعط

البعيدةوالسياسيةالاصلاحيةونظراتهالسلطانبراعةأيضاَيظهروفيهالحجازخطهناكثم

جداَباهظةمبالغيكلفكانوالذيكيلومتر0002طولهيقاربالذكماالخطفهذا،المدى

؟السلطانفعلفماذاتمويلهنذاك1العثمانيةالدولةخزينةبوسعيكنلم

يسهلكانالذيالخطهذالانشاءطاقتهحسبكل،التبرعإلىجميعأالمسلميندعالقد

العالمنيالدينيةالحماسةمنموجةسرتوتد،آالحراالبيتإلىالمسلمينمنالملايينحج

وتركستانوإيرانوأفغانستانالهندإلىوإفريقيامصرمن،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلامي

الذىللمشروعالخاصمالهمنكبيرة.ممبالغالسلطانوتبرع،والأناضولالعربيةوالبلاد

منها:كثيرةيجابياتٍالهكانت

موقفئّوتممامعهوتجاوهمالخليفةبنداءالمسلمينارتباطمدىعملىوبشكلاًظهر-1

الغربية.الدولأمامالسلطان

لهاءرائداَالسلطانكانالتيالإسلاميةالجامعةسياسةمنالمشروعهذاقؤى-2
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فيللسلطانثانيةبزيارةالألمانيالامبراطورقاما"م1898سنة"أيسنراتتسعوبعد

القسى.مدينةفيالكناشإحدىلافتتاحطريقه

والدولملتهبةكريتجزيرةمسألةكانتفقددقيقةبصورةمحددأالزيارةوقت؟كان

سحبالألمانيالإمبراطورويقررالزيارةتأقيوهناالعئمانية،الدولةمواجهةفيتقفالكبرفى

وإيطالياوروسياوفرنساإنكلترةبأساطيلنذاك1محاصرةكانتالتيالجزيرةحولأساطيله

فيوهوويصرح،العثصانيةللدولةالدولهذهمنالمُقذَمالانذارعلىالتوقيعيرفضثموألمانيا،

المسلمين.ولجميعللسلطانصدلِقبأنهالقد!رر

إكرامفيمبالغتهومعألمانيا،معتقارباًالحميدعبدالسلطانبداءٍامنالرغموعلى

كانألمانياإلىواضحانحيازأيلأنذلكبشىء،لهيتعهدلمأنهإلأ،الألمانيالامبراطور

وبينهـالها،العداءوإعلانأمامهافالوقوفالعثمانيةالدولةمنأملهاقطعإلىبإنكلترةسيدفع

إلهاعهيحاولالسلطانكان،ملموسةنتيجةإلىالوصولعلىيصرالألمانيالإمبراطوركان

مامجموعقدرالفرنسيينأحدإنحيثزوجتهوعلىعليهالهداياوإغداقالضيافة.ممظاهر

بداًالامبراطورولكن(؟)الذهبيةالقطحمنمليونونصفمليوناَالمجالهذافيالسلطانصرفه

بدلابأنهإصرارهمنويزيدبالامتعاضيشعرملموسةنتيجةأيةإلىوصولهعدميركطوهو

اًخبرهوأخيرأألمانيا،بحانبالسلطانوقوفLك-ميعرفوأنالأمور،لديهتمَوضحأن

حولوفرنساإنكلترةبينبدأتالىالمنافسةحالمِاَيراقببأنهوكياسةلطفبكلالسلطان

إلاَألمانيابحانبوصريحاَواضحاَموقفاَيتخذنًاحالياَيستطيعلاوأنهإفريقيافيالمستعمرات

المنافسة.هذهنتيجةتتبينعندما

فيالمستعمراتحولالدولتينبينالسباقيتطورأنيأملكانالسلطانأنوالحقيقة

منمصراستعادةاحتمالإلىأمامهالبابيفتحدَلممابينهما،حربحدوثإلىإفريقيا

إفريقيا.ثهالمطعلىالسيطرةويستعيدإنكلترة

فإنهألمانيامنيقتربفعندماوحذر،دقةبكلمواقفهيزنكانالسلطاناننرىوهكذا

ومنمنهالأملتقطعلألمانياالمنافسةالأخرىالكبرىالدوليجعلولاحضنهافطيقعلا

صداقته.

.252.Ulu Hakan, N.F. Ktsakurek, s،)
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ترتيبامتيازأعطىالقدسإلىراحلوهوالألمانيالامبراطورالسلطانودعوعندما

.11"كوكشركةوهيإنكليزيةشركةإلىالألمانيللإمبراطورالفخمةالرحلة

تقولالموصلمنتقاريرالسلطاناستلمسطبولٍامدينةالألمانيالامبراطورغادرعندما

البترولعنالحقيقةفيلمحثإنماالموصلنيالآثارعنالبحثيدعيالذيالألمانيالوفدبأن

الفخمةالاستقبالحفلةيلغىأنوكادالألمانيالنفاقهذامنالسلطانغضبوقد،هناك

ومستشاريهوزرائهمعالتشاوربعدقررأنهلولا،القدسفيالإمبراطورلاستقبالالمعدة

العثمانيةالدولةمصلحةنٍاإذ،بحوثهمنتيجةلمعرفةوبحذرسراَالألمانيالوفد.ممراقبةالاكتفاء

وهيالخصوصبذلكألمانيامعتعهديًافيتدخللملأنهاالبترولعلىالعثورعندستتحقق

.الموضوعهذاحولقراراتهافيحرة

حوليأتىِماالحميد"عبدالسلطانوالدي11كتابهافيالحصيدعبدالسلطانبنتوتورد

زارنيالسلطةفيكنت"اعندمانذاك:1الدوليةالسياسةونيالألمانيالقيصرنيوالدهارأي

الجانبرتيقوفغال،نشطشابفهوترب،عنأعرفهفإنىلذاسطبولٍافيمرتينالقيصر

وتجربةدرايةيملكلاولكنه،دورهيلعبنْاأرادب"بسمارك"اأطاحأنوبعد،ومحبوب

العسكرية.الناحيةمنألمانياتقويةهىغايتهْ،بسماركوعقل

وحاذرتالأخرىالكبرىالدولأغفللمأنئإلاّبألمانيا،خاصاَاهتماماَأوليتأفنومع

علىداومتاْنىومع.دقيق.مميزانسياسىأزنالدوامعلىوكنتإغضالها،منالدوامعلى

سنحتكلماروسيالإمبراطورالصداتةأبداَأهمللمأنئإلأالإمبراطور،معالصداقةحفظ

ذلك.يسترجبكانالجغرافيوضعنالأنذلك،الفرصةلي

الإمبراطورقامخاصاجتماعفيكناعندماالأمسياتإحدىوفيلي،الئانيةزيارتهعند

الحربوقعتإذااالجلالةصاحبيا:ليَالًلاقالاثنتينبيديوأمسكمكانهمنفجأةالألماني

أملكلاولكىعلى،عزيزصديقأنتاا:أجبته؟كذلكألي!ىصفنانيستكونأوروبافي

الدوامعلىكنتلأنىذلكنذاك"1سيصدرقراريإن،الآنمنلكالوعدإعطاءصلاحية

كانت.دولةأيةورغباتلمصالحهدفاَكونأنلنفسىأحمحولمدولئمصلحةفيأفكر

لحظة،أيةفيالحربلنشوبدائمواحتمالمستمرتوترفينذاك1السياسيةأوروباظروف

منوكانلهدوء،تشتعلنارعلىالبنزقسكب.ممثابةكاذجانبيًاإلىميلنافإنلذلك
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نحسبأنالضروريمنكاذلذلكنحرنا.الحرببإشعالالاقامأصابعترتفعنًاالممكن

يكونأنالسهلمنليمى.بصيرةدونمطلقاَالتصرفوعدمُخطواتنامنخطوةلكلحساباَ

بسماركٍنا.بحقسياسةرجلهو"اسياسينئ"اٍ:قالنَمكلولي!سياسياَ،رجلاَالانسان

الَصالليوكان،مراتعدةمعهتراس!أوروبا،روحيعرفكانبحق..سياسةرجلكان

معه.ص.اخ

يستطيعونهلولكنوالاجتهاد،الجدىِفوالجنديةفيالأولىاللرجةمنتعذأمةالألمانٍنا

ألاعيبوجهفيالوقوفيستطعونوهللروسيا؟المتفوقالسكانيالعددميزةعلىالتغلب

الخفية؟الإنجليزيةالسياسة

دولة.أيهَمععهديْاباْرتبطلمولكىفيه،البتأستطحلمماهذا

وقوتناشوكتناكسرتريدانوكانتا،الشرقنحومصوبةوفرنسانكلترةٍاأطماعكان!

بينهمحائلاَأتفأنالاسَلامية)1(الجامعةبسياسةفحاولتاطسلمين،وبينبينناالشقاقببث

كذلك،النمسا،لامبراطورصديقاَكنت.مشكلةأيةثارةٍامنكثيراًوحاذرتذلك.وبين

عمىرافقتفعندما،شخصيةحادثةإلىتعودةدِلدعسنواتمنذت)دبالتيالصداقةوهذه

قصرالامبراطورليفخصص"افيينا"فيمرضتأوروبالىٍارحلتهفيالعزيزعبدالسلطان

استفدتوقدإسطبول،إلىعمىرجوعبعدأسبوعينلمدةخرتوتاًللمعالجة"اشرنبرنا"

كانإيطالياملكأمبرتو"ا"االملكنًاكما،السياسيةالعلاقاتتقويةفيالصداتةهذهمن

قنبلة.بحادثة"أمبرتو"اغتيللاسطبولزيارةفيعمانوئيلفكتورابنهكانوعندما،ليصديقاَ

تقويةفيسبباَذلكوكانمللث،وهوإلاّالإقليميةمياهناعمانوئيلالعهدولييتركلموهكذا

بيننا.الصداقة

يدىيبنَامًلادبهأحتفظكضتالذيالأسودالجبلاميربن!عمانوئيلزوجةُكانت

طيباَ.رجلاَوكان،راتبهوأعطه

ذإ"فردناند"اأصرهمأرعىوكفَلروسيا.الشقاةالآبناءيُعدونكانوافقدالبلغاررنأما

الشيطاني،ذكالًهمثللهشخصاَحياتيفياًقابللمبأنىأتولأنوأسنطع،الخاصياوريجعلته

قوةمثلقوةإلىوي!نندالشقاةالأبناءهليلاءسًارعلىالذكاءالناكرالأميرهذامئلكانوهكذا

.االخلافة"سيا!عبارةْهناالحميدعبداللطاراضعصق(!)
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والدرلةا".)1(الأمةيحفظأناللةواْرجو.الدوامعلىوكوارثهاالحربتجنبتلقدروسيا.

العواملأهممن،الخارجيةسياسمَهفيدتيقاَميزاناَيمسكوهوالحميد،عبدالسلطانكان

"اذكرياتكتابهنييقول"وودسهمرياسير1الأميرالإنحئأوروبا،فىالسلاماستقرارني

لماالسلطةفيموجوداَالحميدعبدالسلطانكانلوبأنهم1924سنةالمطوعتركيا"اعن

الحياد.)2(علىالعثعانيةالدولةلبقيتاندلعتولو،الأولىالعالميةالحرباندلعت

السلطانلقصرزياراتهإحدىفيانه"اجامبونا"إسطنبولىِفالفرنسىالسفيرعنيروكط

ولكن،تليهفسلمعربتهبركوبويهمالقصرمنخارجاَالإنكليزىالسفررأىالحميدعبد

بهفهتفالمقريين،اْصدقائهمنكانأنهمعتحيتهعلىيردلموساهماَ،بداالإنكليزئالسفير

الفرذمى:السفير

ضاجي؟ياالشرودهذاما-

الانكليزى:الشفيرفأجابه

جداَ.مريضالسلطانإن-

بذلك؟أنتنكشاًوما-

سمح-لاشىءألمإنبعيدةستكونعالميةحرباَأنتعتقدهل؟جامبونياتقولماذا-

(3).؟بالسلطاناللة-

الدولمصالحبينالموجودةللتناقضاتاستغلالهىِفالخارجيةالسلطانسياسةكانت

وأدولتهعنالدفاعيةالناحيةتمثلالطريقهذاعنالعثمانيةةلو!دلاخلاصعنوبحثهالأوروبية

تبنمِهفيفشَمثلوالداخليةالخارجمِةسياستهفيالعلاجيهَ"ا"االناحيةأماالوقائيةا"،"االناحية

هذهبالتصسكلاٍاللشفاءدولتهأمامسبيللابأنهمنيوًكان.ٍذا"ا،الاسلامية"الجامعةسياسة

قوةوتعطىالخارجيةالأطماعاًمامكلمتهموتوحيدالمسلحينجمعتستطيعالىالسياسة

وانبث،السياسةهذهيخدمطريقكليستعملفأخذ،وللمجتمعوللأسرةنساناٍللوزحماَ

التمسكلىٍاوجهراَسرأالمسلمينيدعونإفريقياإلىالهندإلىتركستانمنودعاتهرجاله

.49-50.Osmanoglu, sح،W"Babam Abdulhmnid, Ay
ا!"!تحليلم)4ء،3ط،للءكا!4،3+أثة"ا،*1،،02،،!!7!لم،46

.69.Abdulharnid Han, N. N. Tepedelenoglu, sلال.Sultanع!rriyet+3قى"Ilani،
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بالآلافويوزعهاالنبويةالأحاديتَوكئبالإسلاميةالكتبيطعوأخذ،الإسلاميةبالوحدة

(1).الاسلاميلمالعاأرجاءني

(2):"الإسلامىالعالما"حاضر:كتابهفيستودارد"ئروبالبو1:الأمريكىالكاتبيقول

كانماواستردادالدينيةالخلافةعظمةلاحياءكبيراَجهداَالحصيدعبدالسلطانجهد"وقد

أسبابمنبسببس!يلنالهمافنال،الاسلامىالعالمنيوالخطورةوالهيبةالجلالةمنلها

صدورفيواشتعلظهرالذيالعامالشعوربسبببلالدني،الاعتبارحيثمنالخلافة

الحديثةالاسلاميةالجامعةقادةعظماءكانلهذا،الكبرىالإسلاميةابمعةلانشاءالمسلمين

ناصبهنَمومنهمالمسلمينعلىخليفةالحميدعبدبالسلطاناعترفمنفمنهم،قسمين

كالسنوسى".)3(العداء

سحلوالذكن"المجدياللة"رحمةالهنديلمالعاالفهالذي"الحق"إظهارالممروف:الكتمابقيحمةالسلطانقامذلكأمئةص"1"

العالم،أنحاءحمغفيونثرهاوالانجيزكة،:الألمايةوالفرنيهالنركبةاللغاتللىاطندنيدليحيينالمبئرينمعفاظرتهفيه

نيفيلةخ!نصىنهاتقفلمايراحم6للافويراءاكتقش!لاقاتوتد،العالمفيبه!عدىللكتمابوكان

القلرممهْ.الم!ت!ض

والثيخحجازيأحمدالدكررترحمةسيد،محصدلنطيممحمدتأليف"الهنديائةرحةاليخ:التاريخنيمجاهد"كبر:انظر

.7-6ص.غلاممحداللةجد9لسيد

وأضافارصلانشكيبالبنأمكلعليهعلقوقد.نوهضعجاج:ترحمةستردارد"ثروب"لولمرلفهالإولمي،لمالطحاضر(2)

الأصلي.الكتابمنوأشهرأمماعبحتوالاضافاتلتعيظتهذ.إرحئكثكلة،باحثاله

الشوسيعلاقةموضوععلىارسلانشكيبالمرحومعلقوقد،29011عىشردارد،ئروبلرالاسلاكل،العالمضر+،حا

كافت!لافير!نخبرهوالعداوةالسلطانناعبالنوص"كون:يأتيماضاللهك!برايممححأالحيدعدياللطان

المهديوولدهالسنرصعليلهنمحسدجديانوالحفيقة1محناب،هذامرلفحملتهممنالأوروييين،منكث!قصديفعلى

اكبرهرالسلطانوداْن،الاسلامملحاْأفاداعتبارامغيانبةللدولةو*لهدفىللسلطانموالنكانرا9ل!نرستا!دةوجمغ

أ!اقا:حملةمنالمهديصديلهايمدحلهَصدةالوجةالحفرةشاعربرَعمالنعرولأبن.الملمينملوك

الغواثياالعيرنغراشيهافتغثىيرقهجوشيتْاتأنيدولا

الضوار!االأسردالآحمعتوماتجمعتوحامساممنتجاءلل

داديازويةناديفيالؤكلىحبهميأتمند!ااهلزوية

يعْول:ثم.السنوسيهْةدا!مهللالخاصالحر!.ممثابةوهيالكفرةواحةتقطناليالقبيلةهي"زوية"

حايخأأثعثالأعقابعلىيبولنرتخلفالفلافيبدويوكم

عالأالهدايةنينجمأحعْافهاويأالضلالةواديفئ"لالهاه

غازياًحي!ألالغازيوططانناالررىصيدمنالاذنانتظارولرلا:يقرلثم
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الحكماءالإسلاميةالجامعهَقادةأدركالحد،هذالىٍاالاسلاميلمالعافيالحالوصلتاها"و

منأمةهاتقومموضعفيتشبالمضطربةالمحدودةالثوراتأنيوقنونوباتواهذا،جيع

القوةتلك،الغربقوةمنشيئاَتوهنأنيمكنلاالآقطارمنتطرنيالأخرىدونالمسلمين

العالمرامإذاأنهالادراكحقوأدركوا،والفنونالأصولأحدثعلىالمنظمةالحربية

منذفيهايرسفادحطالثقملةالسلاسلهذهوتحج،الغربىالنيرمننفسهتحريرحقأالاسلامي

ويسعىشاملاَ،مخظماَعما،يعملأنعليهوجبدكاَ،المذلةالسيطرةهذهودكبعيدعهد

.الكبرىوالرابطةالعامةللوحدةجامعاَثابتاَاًكيداًسعياَ

واكتناهالغربعلرمدراسةمنهذاشاءإذاالاسلاميلمللعابدلاأنهأيضاَهليلاءوأيقن

الصحيحةالنهضةإلىيوديماجميعفطسبلهوسلوكمناهجهوفج،وتقدمهوقوتهعظمته

منللإفلاتهوإلاّسبيللاالذيالسبيلهوهذافإنما،وأركانهالعلماًسسعَلىالقائمة

الاسلاميةالجامعةتادةأيقنهذاجميعوفوق.الفرنجةحكممنوالتحررالغرباستعمار.ربقة

حالكلعلىيجب،السياسىالاستقلالالنصرانيالغربعنالاسلاميالعالماستقلالأن

مئوأنه،الصحيحةالنفسانيةوالتربيةالأديالعلميالعقلىالروحيالتجدديسبقهأن

ٍذاسهلالض!موتأبى،الذلتعافوباتتواعتزتوطابتوزكتالمسلميننفوسصلحت

(1)."اوالاستقلالالتحررسبيلفىعملكلذاك

الأفغانيالدينجمالمجيءعنالمؤلفيقولالإملاميةالجامعةودعاةللعلماءتقرييهوعن

وأنشأمصرفزايلللحالجمالاَنفوام1882سنةمصرالانكليزاحتل"افلما:إسطنبولإلى

الاسلاميةالجامعةبطلالحميدعبدفتلقاهالقسططيةإلىوصلحىَالبلدانمختلفنييسيح

ونفسهذكائهبسَوقدالداهيةالسلطانجالفسحر،منزلتهورفعمنهوتربه،والكرامةبالمبرة

(2)."الاسلاميةللجامعةالدعوةسبيلنيالعملرياسةالسلطانفقلدهالكبيرة

أركافاوشيدالإسلاميةالجامعةبناءالحميدعبدالسلطانتالأسمىهذهمثل"على

دهاةأعاظممنداهيةالواقعنيالحميدفعبد،جليلةوغايةبعيدمطمعكلإليهاوأضاف

لرالأصلاكل،العالم)حاضر.الأعظم9لسلطانمنالإذنانتظارهوو)نمالزيمةنيقررولاالمةفيضعفيغزوأنيمنمهلاأي

.(010129قردارد،ثروب

29-293/1شودارد:ثروبلو،الإسلامي!عالمحافر"1 i.

.11630فودارد:نرو!لر،الاسلاميلمالعاحاصر(*
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(9)."االحصافةمنتهىفيوسياسىالحديثالعصر

الجامعةمنحىالأمرأولمنذبهانحاالىالخاصةبسياستهيقومشرعالأمرلهاستوثق"ولما

وهو،الأقربينأسلافهمنأحدمثلهعلىعزمهيعقدلمأمرعلىعزمهفعقدالإسلاممِة"2(

سلطانكونهفوقأنهكافةللمالأأبانوإذعطمة،سياسيهَأغراضلبلوغبالخلافةالتذرع

اًخذ،أجمعينللمسلمينالدنيالخليفةفهوالوحيدالسياسيورئيسهاالعثمانيهَإلدولة

دشَلو،إليهالعونيدلتمدالاسلاميلمالعارقاعمنرقعةكلفيالاسلاميةالأمميستصرخ

ربماخالهاا!خطالغربيهَالدولروعفيالرعبتذفبذلكتاصداَ،حولهمنبالالتفافأزره

اطملكةعلىللانقضاضبالنبريراتوتقومالوسائلوتتخذوتتشاوربينهافيماتاْتمركانت

المضطربنائيتدبيرأالاسلاميةللجامعةالدعوةنشرأمريدبربعيدْعهدمنذوكان.العثمانية

ذادةجميعلهايلوذ،ثانيةمكةالقسطنطيةفغدت،الهائلةالخفيةبالوسائلغالبه،النطاقواسع

ومن(3).وأندادهالدفىجمالمثلالغربيةللدولالمقاومةبأعمالالمشتهرفىالاسلام

الإسلاميةالأقطارجميعلىٍاودراكاَجماعا.تالرسلوتنفذالوفودتوفدصارتالقسطنطية

الكافرين.الفرنجهَحكمخطرمنالنجاةفيالمحعَقالآملرسالةوهياْلاالخليفةرسالةحاملة

سنة،ثلاثينمنتقربمدةمتوالياَسراَتسيرالإسلاميةللجامعةالحميدعبددعودوظلت

تحديداَالكنبركطالدعوىلهذهكانالذكطالمفعولتحديديستطاعأنالشديدالصعبمنأقغير

.308/1شودارد،ئروبلر،الإسلاميلمالعاحافر

للحامعةلدعرةفىومقصدهوغايتهالحسيدجدجاسةاتثفتنأولضارم"*غبريالالمثهررالفرنسيال!ولبكان

والجامعهَتركياستقبل:كابهوضبع1883شةوفي.1881صنةمنذالعددهذانيالممتعةالفصرلينترفحعلالاسلامة

Gabrialح*ف!كالغبرحمماحمغفيهأودعالارومية، Charmes L. avenir la Turgiue - Le pan islam

واليمن،:نجد،،والراقوالثامالحجازمنفيهمالطرقومايخ:زعمانهمبر!لامقدكلمنكثكلينإليهال!لضاقحمع

فيوأقرهملت!يهملزوملا،الأرناؤوطزعماءمنخرفى2والأكرادزعصاءمنو؟خرين،والمفربوترف!،وطراكلى،،'و

"كان(فدي:لجممحمدا!ام!أولادهكبرالحربأثناءنيلمطاقامووف،هوكماالأرزاقعليهمواحرىا/لآقانة،

!ظخهاروسياا!أكرادبخيالةلههددكانأنهكما،اللقاندولوحمغ"!ا"اومترياكلطددوالدييدنيرناؤ:ط9/1

لهايخلقبالعربأفى9لدولمذهفتظن.a-4ة!ز!المولدالعربيهددوكانحساكأ،الحسيديةالإيمالاتفتحسبكلها،

أماميجاهلواأنلدلواثرادمعنا.ثديدئتالبمدالسلطةمنخرحرافدوالآرناؤوطأصبحنافالآن.تنتهيلامثكلات

نجعدالربوأماالرو!!.معكبرىملحمةفيهيعساكرناحينمايطرحهم،الساكرنوى(نيلزناعار،الروسفيالدولة

فياج!رتصياسةاتقاديذلكومراده.انتهىعلينا"الغربيةللدولعوناْانقبواالغركية،الدوللمقاومةوسلاخاعدتاكانواأن

.91103صتودارد،ئروبلر،الا"لامىلمالعاحافر:انظرأرصلان(.أشب.ا!اخكلةالنين
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عبدوخلع1908سنة"االفتاة"تركياثورةحدثتلمااًنههوذلكفيا!بروالسبببينأ،

(1)."اهيفتس!كانتالذىالمتجهفيسيرهاوفترالإسلاميةللجامعةالدعوةمجرىتوقفالحميد

الكبرىالاسلاميةالجامعةسبيلنيالدعوةينشرأنالحميدعبداستطاعفقدهذاجميع"وفوق

الآممجميعىِفببعضبعضهالمستمسكوالتضامنالعامةبالوحدةالشعورويحى؟فاقها،أوسع!ني

كانمابل،فحسبالإسلامخليفهَكونهذلكعلىيساعدهيكنولمنشيطأ.حياءٍَاالاسلامية

للمسلمينوالمقتالعداءأنواعمنالغربيةالدرلوتظهرهتكنهماجميعمنوليينهلهيسطه

سبيلفيالحميدعبدودبرهاأنشأهاالئالدعوةأننيالأكبرالسببهوهذا.عليهموالتحامل

(2).ا"ومنيوفىدادبرحماالمسلمينالنفوسفيالشديدالتأثيرمنلهاكانالاسلاميةالجامعة

ليتهجونالمسلمينغالب"فهب:1904سنةروسياعلىاليابانانتصارالمولفويصف

رجالمنكثيروتمئالأسلامية،والحماسهَالشرقيالفخرملوًهابتهاجاَهذا،اليابانلانتصار

العظِمالأمرهذاتحقيقفيوشرع.الاسلاماليابانأبطالينتحللوورعاتهاالاسلاميةالجامعة

لنشرالعديدةالصحفوأنشئتمعهاالعلاقاتأنشئتثماليابانمنالتقربوساثلوالتمست

اليابانإلىوفداَالسلطانوفدفاًالكبرالاسلاميالمشروعهذاللقيامالمبشرونواختير،الدعوة

ا!نباءويتناقلاليابانإسلامبحديثيلهجذلكبسببالاسلاميالعالموأخذحربيةبارجةعلى

التحبيذ.اشدويحبذهفيهويتباحثالصدد،هناني

منمليوناَستونحكمهاوفيالعظمىبريطانيا"إن:ا906سنةمصريهَصحيفةقالت

مجرىالأمرعلىتغيركانإذاالعطمالأمر،اليابانإسلامالخشيةكللتخشىالمسلمين

هائلاَا".كلياَتغراَالعامةالاسلام!ةالسياسة

تدركهالممنزلةتلركأناليابانشاءت"إذا:الصينمسلمىشيوخمنشيخوقال

.31،-031/؟صسضدارد:ثرو!لر،الاروميلمالعاحاضر(1)

جاءاذال!لطانمعالحديثنيهرفينما.الآسنانةالىاحبدعبدالسلطانأ!امدياليالانفيالىلكةالأسرةأمراءأحدحاء((2"

الأمكللهفقال."بالاسلامأوعيكمانْافعحيحاًالخبركانن!فدينكلنتبحئرنأنكم"!لغي:!صلطانلهفقالالأديانذكر

ناظرباشا،فيفالمرحومالعلامةفممنذلكحمتوقددديننا".متمسكرنمخنللحلالتكم،بيغكطالخر"1ليى!:!لاى

يك!لم"طباع،شرفمنعليهىظماومعءويه،ماكلفيلْقةحرا،أق:دصوكانالحميدعدأيامفيالهرالمعاصف

)شكي!ظهريأ.ونبذتهاطين،اخلعتأن!دإلآالمدنيةنيتترقلمالابانأنكأعصرننَمذلكفلير.بالدينمتظاهرا

.314/!أصاصابؤ،االمحدرأررون(
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ذلكلهايتمفلاالقاراتسالًرشأنعلىسيا1نًاشترفعأنوأرادتمضىفيمادولةمئلها

."اديناَالاسلامبانتحالهاإلاّبتة

لماًفابيدوالإكرامالرعايةمحلوأحلتهجليلاَاسنقبالاَالمسلمينوفداليابانفاستقبلت

(9)011الرسالةدينفيالدخولفيرغبةعنتكشف

سياسيهَوسيلةمجردالحميدعبدالسلطانقادهاالئالاسلاميةالجامعةسياسةتكنولم

كان!نهعندهأصيلةفكرةكاش!بل،محدودةغايةإلىورائهامنالوصولفييرغبعنده

.بالاسلاموتمسكاَتديناَعثمانل1سلاطيناْكئرمن

هامين:أمرفىفييكمنبلدهخلاصأنيرئالحميدعبدالسلطانكان

الدولأطماعأماماه!فحوالمثمانيةالدولةأراضىعلىالاستطاعةقدر1-المحافظة

الدولمصالحوتضاربأوروبافيالموجودةالدتيقةالسياسيةالتوازناتيستغلوكان.الغربية

معظمنيهذانينجحوتد.بلدهوينقذبعضتجاهبعضهافيضعوأطماعها،الأوروبية

قليلة.أحياننيوفشل،الأحيان

لىٍاستنجرفيهاالكبرىالدولأنويرىاًوروبافيالدوليةالأوضاعتطوريراقبكان-2

خارجها.العثمانيةالدولةتبقىأنعلىالحربهذهاندلاعنيأملهيضعوكان،كبرِةحرب

العثمانيةالدولةبينالقوةفجوةتقلأنيأملكانالكبيرةالعالميةالحربهذهمثلنهايةوفي

وبذلك،الحربمنمنهكةشكدونستخرجالىالكبرىوالدولبقوقا-احتفظت-الى

بعيد.لآمدالعثمانيةالدولةسلامةيضمن

السلطةفىلِكنلمأنهإلاالأولىالعالميةالحربونشبتفعلاوتعتوتعهماأنمعولكن

نيالعئمانيةاللولةورطواحيتَالسلطةنيوالترتىالاتحادلجمعيةالأغرارالرجالكانبل

العثمانية.للدولةنهايةأيضاوضعتاليئالجهنحيةالحربلَلك

"لمَدالآولى:العالميةالحربقياموبعدعزلهبعدمذكراتهنيالحميدعبدالسلطانيقول

هذا،فيمحصوراأملىكلكان.الكبر!الدولبينصراعقيامعاماأربعينمنذانتظرت

أنمَظره،كنتالذيمو!لاهذاجاءوقدالأمر،هذاالعشانيةالسلطةبقاءأربطكنتلأنئ

إلىيفتقرونأناساالبلديديرونالذينوكانالعرلق،عنابعدتقدكنتاهيهاتولكق

.4/131صتردارد:نرو!لراالإصلاميلمالعاحاغر("
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ولامنثورا،هباءذهبتعاماأربعينانتظرقاالئالكبيرةالفرصةهذه.البصرةوإلىالعقل

"اأخرىمرةستعودأنهاأعتمَد

العالميةالظروفمعرفةيجبالقناعةهذهلىٍاوصوليكيفيةفهميتم"الكىأيضا:ويقول

ولكن.القناعةهذهإلىوصلتتدنذاك1اكنلم.العرشارتقيتعندماموجودةكانتالئ

تجاهناالكبرىالدولموقفقربِوعناًثنائهافيشاهدتروسيامعالحربخسرناأنبعد

الحياةفيللاستمراروالقدرةالقوةنملكلالوحدنابأنناعلمت؟القناعةهذهإلىفوصلت

بينهمف!ماتفرقواإنتمزيقناعلىبينهمفيمااتفقواالذفىأعداءناإنالأعداء،ومقاومة

الفرقة.هذهبعدعنهاالاستغناءيمكنلاالىالقوىإحدىنكونأننحناستطعناوانقسموا،

كانإذنبينها.صراعإلىستوديالكبرئالدولبينالموجودةالمناذم!ةأنواضحاكان

ذلكفعند؟النزاعهذاظهورحئتمزىَدونكيانهاغلىالحفاظالعثمانيةالدولةعلى

(1)011عاما33طوالسياسىولبسرهوهذاكان.الدوليالمسرحنيثقلهاوضعتستطيع

Eraslan)؟صلان"أرالبرفيسور"جزميالتركيالمورخيقول !30 Cezmi)لهمحاضرةني

كانالسلطالن!"إن:"التعليمعلىوأثرهاالثافيالحميدعبدالسلطان"سياسةعنوانتحت

السياسةحولنظرهموجهاتويأخذوالتجربةالخبرةذويمنالسياسةبرجاليجتمع

روسيامعالحربخسارةبعدسيصاولاالكبرىالدولحياذالنصرفوكيفيةْالخارحية

ح!المتوازنةسياسةالَباعهوباشاوكاملباشاسعيدرأيفكانمصر،jتونسوضياع

لأنه،وأوسعأثهلالسلطاننظرةكانتبينماوإنكلترة.روسياوهمانذاك1دولتيناًترى

يأتي:كماالأموريقثمكان

وتلرقا،توقالزيادةسابقافقدتهمااستعادةأوأراضيهاتوسيعترومايلأوروبيةالدول"إن

نأتعإلىاللةمنا"ندعر:يقولفكانالعثمانيةللدولةبالنسبةأماتجارتها"توسيعبحانبوذلك

عاملأهمنْاىوكانمثلنا.هذاإكحاجهَنيبلديوجدلا.وسلامصلحفترةلنا!ب

الوحدةروحتنشيطحاوللذا.الداخلفىقويةتكونأنهودولتهسياسةفيوثر

داخلياالبلداستقرارفىفعالعاملالاسلامأنيرىوكان.العثمانيالمجتمعنيبقوةألاسلامية

الثلاثة:الأمورهذهتحقيقيحاولفكانخارجيا.توةومصدر

.45.2Hatiralarem,11. Abdulhan»d, Hareket Yaymlan, Istanbul 1974, s1هك،ز!ي،)
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الداخلى.والاطمشًانالاستقرارلتأمينالدفىأساسعلىالعثمانيالمجتمعتوحمِد-1

وإنكلترة.روسياسيماولاالكبرىالدولتجاهحذرةةقيَهلدتوازنسياسةاتباع-2

الدولتجاهثديدكورتةالاسلاممِة"الجامعة"اسياسةأوالخلأفةسياسة3-استخدام

حسبومواقفهسياستهيغرالسلطانكان(\"."إسلاميةبلداناتستعمركانتالىالأوروبية

فيينتهجهاكانالئسياستهفطبإشراكهبدأبالصعودألمانيانجمبدأفعندما،الظروفتغير

."الشرقية"اروملىمشكلةفيإنكلترةضدوإيرانروسيامنتقربفمثلا.الدوليةالسياسة

العثمانيةالدولةعلىضغوطهمامنوزادتاالأرمنإثارةثنيوإنكلترةروسيااشتركتوعندما

الواقعللضغطوتخفيفادولياتوازنابذلكمومناالدولتينهاتينضدمعهللوقوفألمانيادفع

.\،عليه

أنحاءمنالمسلحونعليهيتقاطرالذيالمركزللخلافةكمقرإسطبولأصبخت11:يقولثم

كخليفة!فتهأنيرىالسَلطان.وكانالمسلمينقلوبنيالسلطانشعبيةمنزادمماالعالم

منه.واحدةبكلمةلمالعامسلميتحريكالصفةكذهيستطعوأنهكسلطانصفتهعلىمقدمة

د،ابتحتلكانتالئالدولأمامالأحيانمنكثرفطقوةوضعفينفسهيرىكانلذا

وهولندة"ا.وروسياوفرنساإنكلترةمثلالمسلمين

والقادريةكالمولويةالصوفيةللطرقأهميةوأعطىالتعليميةبالموسساتاهتمهذاعلى"علاوة

ويعمرالخاصمالهمنوطعاموقودمنتكاياهامصار!يعطيوكانوالخلوتية،والرفاعية

الطرقزْعماءلكباروالرتالنياشينويعطىمنه،الصوفيةالطرقزعماءويقربالخربةالتكايا

تأثيرلهمالذفىالمعروفينالعلماءمنالعديدوقربإفريقيا،ونيالعربيةالولاياتفيالصوفية

بتحسيناهخموكذلكالروات،لهموخصصأفنديوظافرالصيادىالهاديعبدمثلونفوذ

."العلمب!لوللأساتذةالمعيشيةالحياةمستوى

الرعايةيدتلمسهالمالىالاسلاميةالمبانيوخراببؤسرأىعندماالسلطانحزن"وقد

عمدلذا.وفخامةعدداتزدادالتبشيريةوالأبنيةسساتالمليكانتبينماالخنطمات،عهدمنذ

منالمبانيلهذهقاسًةبتنطمالولاةإلىأمرا0171901/1فىوأرسلالأبنيةهذهتعميرإلى

اللجنةإلى-المخمنةالتعميرمصارف-معوإرسالهادينيةومدارسوتكاياوجوامعمساجد

.YألYEE-9-182-72-المرقصةالنركيةالرزارةرناسة(رشيففيالعئمانيةالرثانق(راحع\"

198

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كاملإزميروواليايلأوقافووزيرالمعارفوزمنمؤلفةوكانتالأمرلهذاشكلهاالى

.11شابا

مرهونالعثصانيةالعليةالدولةبقاءوأننهضةكلأساسهوالنعليمأنيرىالسلطانكان

توفرعدممشكلةهناكوكانت.الضعفعواملكلمنالحخيفالاسلاميالدكبصيانة

الألْمةتوفرعدمحئبل،ب!للالاسلامشرحيستطيعونالذينوالآساتذةالمعلمين

علاجيحاولالسلطاننرىلذاوللجعاهير.للعامةالاسلامشرحيستطعونالذينوالعلماء

يأتي:كماالمشكلةهذه

الدينية.المؤسساتتعمير-1

مستوياقا.وتحسينوالمدنوالأريافالقرىفيالمداربىعددزيادة-2

حمِاتمِةمعلوماتالطلابإعطاءيجبالمدارسهذهنيالدفىمادةتدريسعلىعلاوة-3

لكىالمدارستلكفيهتوجدالذىالاقليمحسبكلوالصناعةالزراعةمؤاضيعنيمهمة

(؟)."معيشتهمتؤمنمهنةاحترافعلىتساعدمم.ممعلوماتيتجهزوا

.Dr)بِيلكهمصطفىالدكتورالجامعىالأستاذويقول MusfaBilge)محاضرهَدفي

ملخصه:ما"االمغربومسألةالثانيالحميدعبدللسلطانالإسلاميةالوحدةدعوة11بعنوان

الفكردمنتنبعالأستععارومقاومةالتحررحركاتجميعأنالغربلاحظ"لقد

الخطابي،الكريمعبدحركةهناككانتالمغربففى؟الاسلاميانجهادوروحالإسلامية

الحركالتهْدهبتدقيقفبدأوا،السنوسيةالحركةليبياوني؟المهديحركةالهمودانوفي

Pan)"إسلام"باناسمعليهأطلقوامالىٍاوأرجعوهاوجذورها،وأصولها Islm)ماأى

."االإسلاميالاتحادوًاالإسلاميةالوحدةا"سياسةاسمنحنعليهنطلق

الرعاياجميعجمعتعئكانتالعثعانمِةالدولةنيانطلقتالئالاسلاميةالوحدةوسياسة

فكرةرايةمختخارجهاالمسلمينجميعوجمع"العثمانية"،رايةمَحتالعثطنيةالمعلكةفي

سياسةتجاهومعارضاسلبياموقفاالاستععاريةالأوروبيةالدولاتخذتلذا.الاسلاميةالوحدة

(2).ا"الاسلاميةالوحدة

.64-45حكالسالهو،)2"مصدر

.427.6nbul 1992,sامك!عل،،!Bil ! rile?i, Seha Ne§ riy"4!عء4""ص)ْهك!!لكهلbdulhomid_ل،("!
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Azmi)كلة"اأوزجان"اعزمىالسيدهو؟خرتركيخرًومكد2و Ozc)الحميد"عبدكتابهىِف

سياستهفيالسلطان6دبعهالذىالنهجصوابعلى((7Abdiilhamid!سHilafet)"والخلافة

الخارجية،سياستهفيأساسياركناكانتالاسلاميهَالوحدهَسياسةأنعلىموكداالخارجية

(1).للسلطانوالخارجيةالداخليةالسياسةفيالايجابيةالجوانبأهممنويعدهاهاويشيد

الدينفإنالاسلاميةالوحدةسياسةاتبعالسلطانأنامع1:ملخصهماالمؤرخهذايقول

المسلمغيرالشخصفإن،الرفيعةالمناصبفيالتعيينعندالوحيدالشرطيكنلمالاسا،مي

المناصباًرفعوفيالوزير،كمنصبالمناصبأرتىىِفحئعئنوإخلاصكفاءةذاكانإن

العثمانية.انرجيةوزارةفىسيمالأ

بتدابيرالمجتمعوعيفيوالخلافةوالدولةالدفىمفهومترسيخالسلطانأهدافمنكان

عنخارجةأزياءبارتداءلهنالسماحوعدمالنساءزىمرأقبةمثلالقريبالمدىعلىتملية

المخلةللمسرحياتالسماحوتدمالحاناتوسدالخعرشربمحاربةوالأسلامي،الأدب

الغربيةالدولىِفنبيهأوالإسلامثاجمإلىوللمسرحيات،العثمانيةالدولةداخلفيبالآداب

ثم،(!حخ-الرسولثاجملفولتيرمسرحيةتمثيلدونللحيلولةفرنسالدىسعيهذلك)مثال

ئو!سمورفع،والاساتذةاطعلمينمستوىبرفعوذلكالبعيد،المدىعلىالتعليمبسياسة

فيالأجانبفتحهاالئالخاصةالمدارسأنكيفأسفبكلرأ!فقد؟المدارسفيالتعليم

وتدالعثمانيهَ،المدارسالتعليمىمستواهافيلَفوق-تبشيريةمدارس-واكثرهاالعثمانيةالدولة

ولنفينشاًالمدارسهذهإلىأبناءهمرسلونوابدوًالناسمنالعديديلأن،خطيرةبادرةايلأمرهذا

الدفىمادةتدرستكنلمالمدارسهذهلأن،الإسلاميةالثقافةغرأخرىثقافةظلفي

المدارسهذهإلىأبنائهمإرسالْمنالمواطنينبتحذيرليقومواالولاةإلىبيانافأرسل.الاسلامي

وكادفيها،التدريسسيروكيفيهَنشاطاتهالمراقبةإليهامفتشينيرسلكانكماالمَبشيرية.)2(

للمدارسمنافسةلتكونفيهاالتعليممستوىورفعالمدارسبناءزيادةهوعندهالمناسبالحل

كماله،متاحةكانتالتيالماليةالقدرةحسبالمسعىهذانيوسعىمستواها.ولتبلغالآجنبية

مفرداتها.ومنالدتدروسحصصمنزاد

.67-93.tz yaymcilik, Istanbul 1995, sي8،2!لعك!ةـهء؟!حلط،Hilafء*Ahdillhamit("ا

؟لذاكالعبمنصكانالمدار!!تحإذتعدىالحكم!إالحيدعبدالسلطانمجيءقيقححمملتقدالغرييةلالدض)3(كات

.الاذنمداإلظء
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بالدولهَ-العربسيصا-ولاا!سحلمينالربطضروريةالاسلاميةالوحدةسياسةكافت

أثارإسطنبولدشارفلىٍاالروسىالجيشووصولروسياأمامالحربخسارةلأنالعثعانية،

مباشرةالحربعقبسورياأشرافاجتمعحيث،العربعندوالخوفالقلقمنحالة

انتشرلتكما،العثمانيةالدولةقدتٍناوأرضهمومستقبلهمالعرباْمرفيوبحثوا

منوكان.الروسىالنفوذتحتدخلتتدالعثمانيةالدولةبأنالحجازنيالشائعات

لذا،العثمانيةالدولةفيالإسلاميةالوحدةالرابطةتقويةعلىوالعملالصدعرأبالضروري

واستعان،الإسلاميةبسياستهالمسلميننفويسىِفالخلافةومركزمركزهبتثبيتالسلطانقام

استعانكما،الشعبمنعريضةقطاعاتعلىكبيرتأثيرلهمكانالذينوالمشايخبالعلماء

نييترددوذكرهاحمهأصبححئالاسلاميالعالمأرجاءجميعفيالمنتثبرةالصوفيةبالطرق

فيهيلتقىحيثالحج.مموسماستعانكمافيها،الجمعةخطبوفيالهندنيمسلمةقريةأعغر

فيوالمجلاتوالجرائدالاسلاميةالكنبتوزيعيتمفكان،الأرضعاَمبجميع-منالمسلمون

سياسةأيالاسلاميهَالوحدةوسياسةالإسلاميةالرابطةلتقويةالحجاجغلىالموسمهذا

الشيعيوالمذهبالسىالمذهببينالتقريبوكذلك،إيرانمنالتعَربحاولكما،الخلافة

بمعضذلكنيراستعانمنها،تستفيدالغربيةالدولكانتوالئبينهماالعداءحالةوإزالة

علماءمنالعديدإلىالرسائلعشراتكتبالذيالآفغانيالدتجالرأسهموعلىالعلماء

تفرقهم.لىٍايدعوماكلونبذالمسلمينلتوحيدالسعىإلىفيهايدعوهمالبارزتالشيعة

السياسةهذهتخشىكانتوإيطالياوفرنساإنكلترهَسيماولاالأوروبيةالدولأنشكولا

وكاذالاسا،مي.العالمنيتحتلهاالىالأراضينيتجاههمالخليفةمركزتقويكانتالتي

التبرعاتكجمعالمظاهربشئبهوارتباطهمالخليفةمعتساندهميظهرونهناكاخسلمون

3إثارإنكلترة-سيما-ولاالدولهذهحاولتلذا،الخليفةبحياةقتفالئباطظاهراتوال!م

اهؤامراتاوحبكهذهسياستهأمامالعراقيلووضعالموضوعهذانيالسلطاناًماماخشاكل

لأنهمعثمانلآلتجوزلاالخلافةأنمفادهخبرنشرإلىالعملاءبعضدفعتفمثلاالأفشالها.

السلطانفأرسل،الخليفةلقباستعمالإلى(نذاكالمغربسلطاندفعواكما.قريشمنليسوا

ضررهولننالآمرهذافيهااستنكرالمغربعلماءرئيسإلىأم876عامرسالةالحميدعبد

وهى:ذلكعلىالآدلةوأوردفيهاشائبةولاصحيحهَعئمان؟لخلافةأنفيهاوذكر
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.السنواتمئاتمنذعثمانلآلالخلافةإعطاءفيالإلهىالقدرتجلى-1

.أجدادهمنالحوَهذاورثأنه-2

والسياسيةالعسكريهَالقوةتملكالىالوحيدةالاسلاميةالدولةهيالعثعانيةالدولةأن-3

بالفنوحات.قامتالىوهىالمسلمينوعنالإسلامعنالدفاعني

لهم.البيعةأعطواوالشعبوالجيشالدولةورجالالعلماءأن-4

العهدفيمنحصراشرطاكانتأنهاالعئمانيهَالدولهَرأكعلماءفكانالقريشيةةل"اسماما

هيالعصرهذانيالعثمانيةالدولةإن"ا:"اباشا"جودتالمشهورلمالعاقالوكمافقط،الراشدي

دونوباغياعاصيايعدعثمان؟لخلافةيعارضمنفكلالإصلامي،للدتالوحيدةالحامية

شكاا.

الىالانكليزخطةإفشالنيونجحخلافتهأمرتثبيتالحميدعبدالسلطاناستطاعوهكذا

الخلافةشروطلَطبيقتريدلأفالآخر،لاحينمنصحافتهافىالأمرهذاتثيركانت

لسياستهامقاومتهموإضعافالمسلمينقوةلتفتيتسعيابل،المسلميننيحباالصحيحة

منالخلافةمركزنقليحاولونالانكليز"أنالحميد:عبدالسلطانذكروقد.الاستعمارية

وسيطرثم"ء)1(نفوذهمتحتاطركزهذال!كونمصرإلىأوجدةإلىإسطنبول

َفاليئالمتبادلةوالزياراتالعثمانيهَوالدولةاليابانبينأنشئتالئالعلاقاتلذكرونعود

بعضلنعطىأرسلانشكيبالبيانأميرعليهاوعلقالأمريكيالمولفذكرهاوالىبينهما

حولها:السريعةالتفاصيل

م1885/ـه1296سنةالعئمانيةالدولةعاصمةإلىيايانيوفدلهايقومزيارةاول"تمت

أوروباىِفبحولةيقومالرفدمذاوكان"هى"،ميرالاًوهوالامبراطورأقرباءأحدبرئاسة

زيارةالوفدهذايهمللمواليابانيةالنهضةأسسوتقويةالغربيةالحضارةلممعاعلىللاطلاع

نأإلاّرحميةتكنلمالزيارةانومعقرب،عنالعثمانيةالدولهَأحوالعلىللاطلاعتركيا

بعضفبعث،الزيارةهذهيهمللملليابانالسريعةالنهضةلإعجابيتابعكانالذفىالسلطان

العاصمة،قلب!نيأوغلو"ابك1منطقةفيفندقأفخرلهمخصصواحيثإليهمالقصررجال

.قربعنيراهملكييلدزقصر!نيفاخرةوليمةلىٍادعاهمكعا

.67-82.AbdiZlhamit veHilafet, Azmi Ozcan, s(")
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العاليالبابالثالهكاموِملافيقصدوافإفمالوفديتوقعهيكنلمالذىالاهتمامالذاوفتيجة

البلدت..نِنبواقتصاديةسياسيهَعلاقاتبإنشاءاقتراحلتقديمالأعظمالصدرلزيارهَ

روسيا-تغضبلا-لكيأنهالاٍاالاتتراحاتهذهرحبتالعثمانيةالخارجيةوزارةأنومع

السياسية.دونالتجاريةالعلاقاتعلىالاتتصار؟نذاكفضلت

رحميةزيارةالمرةهذهنيوكانت،الأولىالزيارةمنسنواتستبعدالثانيهَالزيارةوئمت

فيالحميدعبدالسلطانبالغوقد"اميكادو"ا.الامبراطورخالابن"كيهتيوا"ا!لأميروبرئاسة

هىالوفدوظيفةوكانتلاتامتهم،يلدزقصرفيجناحاَلهموخصصالوفدهذاكرامٍا

.السلطانلىٍااليابانيالإمبراطورمنشخصيةرسالةتسليم

التجاريالتبادلوتطويرالسياسمِةالعلاتاتتاْسيسيتمئالامبراطوركانالرسالةهذهفي

مساعددعلىالاعتمادن2أيفييستطعالسلطانأنإلىخفىطرفمنْويلمحالبلدفىبين

روسيا.معحرجوضعنيإن..أصبحاليابان

نفسهالوقتفيولكنهالزيارةردوجوبالسلطانقرربلدهإلىاليابانيالوفدرجوعوبعد

يبنوالتقاربالتفاهمهذاإلىروسيا--وبخاصةالعالمأنظارحلبثنييرغبيكنلم

البلدين.

أميرأىرئاسةوتحتالشياسيةوصبغتهالوفدحجميكونأنيجبوماذا؟العملماإذن

منالذكلالاقتراحجاءالمعضلةلهذهحلنَعليحئونالوزراءكانوبينما؟إرسالهيجب

تربوياًوفداَسيكونوإنما،سياسيةصبغةأيةالوفديحمللاأنيجب:نفسهالسلطان

منممكنعددأكبر-العثمانيالعلمتحمل-وهيالوفدتقلالىالباخرةوستزوروتعليميأ،

.اليابانإلىطريقهانيوهيالمسلمونيسكنهاالموانىًالت

الحسباذنيوالأخذالسلطانيخطوهاخطوةلكلالدقيقةوالدراسةالحذرنلاحظوهكذا

منممكنكسبأكبرعلىالحصولمحاولةثم،الكبيرةلو!دللالفعلوردودالاحتمالاتجميع

.الخطواتهذه

بكعثمانأالعميد(يال؟رصلااختاربلالعثمانيينالأمراءمنأصراَالوفدلرئاسةيخترلمو

8"سنغافورةميناءٍكاالباخرةوصلتوعندماأرتغرل"."االباخرةمتنعلىكبيروفدلرئاسة

يقملمإذ،بارعةسياسيةخطوةأيضاَوهذه،الباشويةبرتبةالوفدرئيسعلىالسلطانأنعم
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رسوكرتبةتكونأنمناسباًيكنولمأحدانتباهيجلبلالكىسطنبولٍافيالانعامهذا

السفر.أئناءفيذلكفليكنإذن،الباشويةرتبةمنأقلا"ميكادو"للإمبراطورالسلطان

اليئوالموانئالجزرمنعددعلىالباخرةأثنائهافطرستشهراَعشرأحدالرحلةاستغرتت

فيالسفينةعلىيرنرفالعثمانيالعلميرونوهمالمسلمينعواطفاْثارمماالمسلمونيسكنها

وقيفيها.يحلرنمدينةكلنيبالوفدتحيطاطبتظاهراتفكانتالبعيدةالديارهذه

26/5/091 Aاليابانيين.منحاراَاستقبالاَاستقبِلواحيثا"-!كوهاما"ميناءإلىالباخرةوصلتم

نهمٍاإذ،بلدهمإلىالرجوعيستطعوالمولكنهمأشهرثلاثةيقاربماهناكالوفدمكث

المشهوراليابانيالبحرعرضنيعاتيةعاصفةداهمتهمحئاليابالهنما،الميناءمنأقلعواإنما

علىالباخرةتحطصت،ساعة44دامالعاصفةمعمستهـركفاحوبعدالهوجاء،بعواصفه

فرداَ،(69)سوئشخصاَ(076)عددهالبالغالوفدمنينجلمو"أوشيما"م،ساحلصخور

الغرتى.بينمنبافاعثمانالوفدرئيسوكان

فيهابالإسلامبيشرأنوحاولخاصاَاهتماماًْباليابانامتماطميدعبدالسلطانأنومع

دونحالتكثيرةعراقيلأنإلأ(الاسلاميةالكتبمنمكتبتهحوتهماأفضلإليهاأرسل)إذ

لاكي-اليابان-مثلبعيدبلدمععلاقتهتطويرمنحذرعلىبقيبأنهعلماَ،يأملكانما

اليابان!ةالعلاقاتتأزمتأنبعدلاسيماروسيا.مثللهقريببلدمعسياسيةمشاكلقييقع

انتصاراَاليابانفيهاانتصرالتيالحربهذهبينهما،فيمابالحربانتهتوالىالروسية-

أنحاءجيعفيللفرحومجمبةالدولمنلكثيركبيرةمفاجأةذلكوكان،م4091سنةكاسحأ

العثمانية.الدولة

الصهيونهةالحركةتجاهنالسلطسياسة

اوفلَاتيويتعايشواأندونفيهاسكنواالئالأوروبيةالبلدانمنكثيرمناليهودطُرِد

أطلِقعليهممقفلةمنعزلةأحياءفيوعاشواأنفسهمعلىتقوقعوابلشعوبها،معوينسجموا

Ghe!د32!*)"الجيتوا"اسمعديها to S!)معاملتهموأساءتونبذقمالشعوبهذهفكرهنهم

التنصر،علىأحياناَأكرهتهمبل،العامةالمناصبتولياث!حيانمعظمنيعليهموحرمت

م0391عامإنكلترةمناودِرُطفقدالبلاد،مندر!لاوالتنصربينأخرىاحياننيوخُئروا

اغتيالبعدم1881عامروسياومنم91عامإسبانياومنم13،6عامفرنساومن
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.الاغتيالعمليةفيبالاشتراكائهمواذٍاالقيصر،

فقامالتنصر،وبينالطردبينفرنسامللثعشر"االثاني"لويسخئرهمم1483سنةوفي

منهموتلقواهم،حدتالتيالكارثةهذهفي"إسطنبرل"حاخامىباستشارةفرنسايهود

ليسإذ،طلبهفلبوا،المسيحيةالديانةتعتنقواأنيطلبفرنساملك"إن:التاليالجواب

إنهم:وتقولون.قلوبكمفىموسىشريعةالدوامعلىاحفظواولكن،مخالفتهباقتداركم

مالكمتسترجعونالتجارةفبواسطةتجارأ،أبناءكمجعلواق،أموالكمعلىالاستيلاءيقصدون

لكىالجهدفابذلواوكنائسكم،مجامعكميهدمونبأنهملناتؤكدون.مالهمعليهوتضيفون

(9)."كنائسهمقدموانًالكميتسئوهكذاإكليريكمِن،أوكهنةأولادكميصير

إلىاليهودالتجاءفييمانعوالمالعثمانيينفإنالدعما،التسامحفيالمسلمينعادةوعلى

أنهمإلأالعثمانيةالدولةىِفمضايقاتاًيةيجدوالمأنهمومع.الاضطهاداتمنهرباَبلادهم

فيرغبتهمسوكطمبررأيهناكيكوننْادونالجيتو"ا11انصةأحيائهمتشكيلعلىاًصروا

والصيرفةالتجارةمزاولةإلىانصرفواوقدءطويلةلسنينذلكعلىتعودهمأوالمنعزلالعيش

.ونوابوزراءمنهمفكانالعثمانيةالدولةفيرفيعةمناصبإكبعضهمووصل،والصياغة

فهذاالعثصانيةالإمبراطوريةأنحاءفياليهودأحوالبالتفصيلنستعرضأنهنانريدولا

أطماعتجاهالحميدعبدالسلطانموتفإلىباختصارسنشيرولكننابحثنا،نطاقعنخارج

وفكريةودينيةسياسيةكحركةالصهيونيةظهوربعدوذلك،فلسطينأرضفياليهود

"ابال"امدينةفيم1897سنةعقدالذيالأولالصهيونياهوتمرابعدِأخبارهاوذىعوتبلورها

قدمموضعلمَثبمِتفلسطينإلىوتهجرهماليهودجمعإلىالدعوةفينشطتوالتيبسويسرة

فلسطين.أرضعلىالكاملةالسيطرةفيأملهملتحقيقتمهيداَهناكلهم

ومحاولاتأنظاراتجهتفقدالعئمانية،الدولةاًملاكضمن؟نذاكتقعفلسطينكانتالم

ل!شكيلالعديدةمقترحاتهممنمقترحعلىرافقلعلهالحميدعبدالسلطانإلىاليهودزعماء

لىٍاللوصولأخرىخطواتتتبعهاأولىكخطوةيجاورهافيماأوفلسطينفيصغيرةنواة

النهائي.الهدف

هوكانوانالموضوعَ،هذافيالسلطانلدئمساتيهبذلنَمأولهيرتزليكنولم

.30-29ص،الحلاقحسانالمهيريخة،الحركةمنالف!ايخةةل:دلا)1(مرتف
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أحد(؟)ا"صهيونا"أحبَاءجمعمِةأرسلتفقد؟المحاولاتهذهفيوالنشطةالبارزةالشخصية

-l.v)"اأوليفانت"لورنسوهوأعضائها (Laurence Oliphnt3)اجلعادا"أرضكنابحب!

(The Land of Gioled)عليهتعرضالسلطانإلى-االبنانجبلفينزهات"امعوكتاب

شرقئأرضىِفبالاستيطانلهمالسماحمقابكشباهاوتجديدلَركياتعصرِفياليهودجهود

انحمَيمَيةالمرامييحدم!كانالذيالسلطانقبلمنالطلبفرُفِض،الجنوبيةوسورياالأردن

لأدت،فلسطينفيإلأالمملكةمنجهةأيةفيبسلامالعيشيستطيعوناليهودإنااقائلأ:لنيهرد

فيفممملكةإقامةفيدوهِملامساعدةترفضولكنهابالمضطهدين،ترحبالعثصانيةالدولة

(310"الدينأساسهافلسطين

بعد-فيمالورداً-اْصبحمونتاجوصموئيكالسيرالمعروفاليهودئالمصرفِىتقدمكما

في"اصهيونءاّبحأ"الجحعيةورئيساَالأحرارحزبعنالبريطافيالبرلمانفيعضواَوكان

").كذلكطلبهفرُفِض1893سنةمشابهباتتراحالسلطانلىٍابريطانيا

الدولةلإقامةالسعىمجالفي؟نذاكشخصيةأبرزُشك--دونكانهرتزلولكن

آ؟895عام"اليهوديةا"الدولهَبعنوانكتاباَكتبفقدإليها،الساعينوأنشطالصهيونية

رسائللهوأرسل،إليهالسلطانلاستمالةكبيرةجهوداَبذلوقد،م1896عامونشره

جزء!نياليهودقدمتثبيت!نيأملهتحقيقمقابلالمغريةبالعروضحافدةمخثلفةومشاريععديدة

مراتعمىم؟902سنةإلى؟96Aسنةمنالفترةفيإسطنبولوزار،فلسطينمن

عرتين.أثنائهاىِفالسلطانيقابلأناستطاع

ابعة010jIjفيوالئالثة،\MAMAفيوالئانية،أ96Aثنيالأولىزيارتهكانت

.؟م209نيوالخامسة

د!نس"ازارنييأنِ:مايومياتهفيم189615/3نيهرتزليذكرالاولىلزيارتهبالنسبة

بالتوسط.خدماتهعليعرضوتدالقسططنية،ني"االعثماني"البريدتحريررئيسروزنفيلد

1عامروسيافيأنثثيهوديةمزسسة:حهيرنأجاء(؟) AMإليهاتاليهردلتيحكلفلسطينقالم!عمراتإلاءعلىعملت.م

.305عرالملحق،هرتزليرياتانظر:إنثاتها.عدالعالمية9صهيريخةالمنظهـةافىأعخائهامعظمالفم

.الأردنشرقينيتقعحلعاد:أرض")

8ء.ص،الىلاقحساناص!هرنية،االحركةمنالفنيةالدولة"3(مرقف

.ء،2صالملحق،مرتزليوميات(
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بكلماتأخبرته.السلطانمنالمقربالرجلبكعزتمعطيبةعلاقةعلىإنه،يقول

نإلنايتوسططنكبرةعطاياوسنقدمكئراًلتركياسندفعإنناله:وقلتالقضيةعنتليلة

هذاومقابل،مستقلكبلدعنهاالتنازلمنبأتلنرضىلاومخن،فلسطينعلىحصلنانحن

(1)."الماليةتركياأوضاعنسوكطأنمستدعوننحن

وهوللسلصاإنخر1بإغراءيلؤحأن"نيولنسكى"اصديقهعليهيقترحأوله،يخطرثم

لذابسببها،السلطانعلىثائراَا!وروبىالعامالرأيكانالئالأرمنيةالمسألةفيمساعدته

علىتؤثرنْايمكنأخرىطريقةهناكاولكناومياته:منم1896/ء/7فييسجلنراه

(2"."الأرمنقضيةنيمساندتهوهيكا،السلطان

فيهنقلالسلطانمعءاَعلرتبفقدللسلطانصديقاَكانالذي"انيولنسكي"رفيقهأما

لسانعلىيأتيمايومياتهفيهرتزلسجلكماالسلطانجوابفكانهرتزلمقترحات

لاأنفانصحهصديقىأنتمابقدرصديقكهرتزلكانإذا:ليالسلطان"قال:صديقه

لشبىبلليليستلأنهاالبلاد.منواحدةقدماَولوأبيعانأقدرلاالأمر،هذافيابداًيسير

بدمائهمبعدفيماغذوهاوقد،مهًلامدبإراقةالامبراطوريةهذهعلىشبىحصللقد

جيشنامنكتيبتانحاربتلقدمنا،باغتصالهالأحدنسمحأنقبلبدمائنانغطهاوسوف

لمضمنهمأحداَلآن"بلفنة"نيالآخربعدالواحدرجالناوقُتِل،فلسطينوفيسوريةفي

للشعبنماواٍفيليستالتركيةالإمبراطورية.القتالساحةنييموتواأناولّضفو،مبالأستسا3

قسمتفإذا،ببلادهماليهودليحتفظمنها،جزءأعطىأنأبداَأستطيعلأ،التركي

ولنجثثنا،علىلأٍاتُقسملننماٍامقابلبدونفلسطينعلىاليهوديحصلفقدالامبراطورية

(3)."ناكغرضلأيبتشريحناأقبل

أملهيفقدالذىالنوعمنيكنلمأنهإلأهرتزلعلىشديداَكانالجوابهذاأنومع

،السلطانقلبويستميلبهيلوحأنيستطعجديدإغراءعنبالبحثبدأإذ،بسرعة

خدماتهعرضإلىإضافةالعثمانيةالدولةإلىإنكلمرةمنقبرصجزرةإعادةالهتراحفأضاف

.28صالملحق،هرتزلبويات،1)

.29صالملحؤمرتزل،يرمبات(2)

نيولنسكيمنالنقلفي!وهظولعل"التركيةطور!ة"الابىتبواشعولاللطانأننثكومخن.3ءصهرتزر،يوميات(3)

الغر!.9!امفينذاك1ام!لم"ا"اتعىكانت"التركي"كلمةأطومعروف
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العئعانمِة.للدولةالحرجالمالياخوقفينقذالمالمنإضافيمبلغمعالأرمنيةالقضيةفي

أخرفىمقاطعةأىاليهوديشترفىأن(1)كبعزتنصيحة"كانت:ىمياتهىِفيسجلفنراه

(2)."ابقبرصرأساَففكرتُ،المالمنمزيدمعلفلسطينكبديلتركمِالىٍايقدمونها

اليدتصفرإسطنبولهرتزلفترك،موقفهعنالسدطانزحزحةفيالمحاولاتهذهتنفعلم

البافيلفَعيأنيشألمالمحنكالسياسيوهوالسلطانلأنذلك،السلطانبلقاءاًملعلىولكن

رلًيسين:لسببينوذلكًايًلاهنوجههفي

الىتيوالمؤسساتالأوساط-وكللرَنرهاستخدامفيالسلطاننيةهر:الأول1(السبب)

منهماطاليالاستقراضبإمكانيةوالتلويحأغرفه،وتحقيقسياستهخدمةفي-وراءهتقف

انالية.المباحثاتهذهفيمركزهيقويلكىفعلاًمنهاالاستقراضيزمعكانالىلددول

وقات9ا1تلكفيضدهجديدةجبهةفتحمنالإمكانقدرالتأجيلهوالثار:)2(والسبب

اليهودفىبالنفوذتاموعيعلىكانلأنهأوجها،فيالأرمنيةالمشكلهَفيهاكانتالتيالحرجة

بشكلوجوههمفيالبابإغلاقوكانأوروبا.فيوالسياسةوالمالالمحافةعانمفيالكبير

الدولةضدوالمضايقاتوالمشاكلالمتاعبمنشديدةعاصفةهبوبإلاَيعىلانهالًي

المشاكل.منكئيرفيأصلاًالغارقةالعثمانية

يأعنالتخلىيستطيعلاجهةمنفهو،للغايةوحرجأدقيقأكانالسلطاذموتفإنأى

الواسعهَاليهوديةالمولهسسماتعداوهَإنارهَيتجنبأنأخرىجهةمنوعلمِه،فلسطينفيشبر

ولكنلمم،-محددةوعودأيةإغطاءعنيمتنعأنهوالحلإذن؟الحلفمااًوروبا..فيالنفوذ

منالرفيعالخيطهذاقطعوعدم،المحاولةتكرارإلىيدفعهمغامضأملعلىلمقيهمبشكل

بعدخاطردلجبروساماَهرتزلْمِمنحنراهلذا،الوقتمنممكنقدرأكبركسبأفى،الأمل

الحازآ.الردذلكطلبهرد

حس!إذمغفلينيكونوالماليهود-يًا-السياسيةاللعبةهذهفيالآخرالطرفولكن

منهرتزليحذرالذكر--السابقمونتاجوصمولًيلالسيرنًانرىلذا،السلطانلعبةبعضهم

جزيهَدفعتجذاٍا،السلطانهومونتاجوفيهيشكماوأهماولإن"ا:السلطانمناورات

الهمملطان.الىالمقرلينالقحررحالمنكانلك:عزت!)

.35صالملحق،هرتزل(كوميات)
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(1)."اجانباَدوهِملابالمهاجرفىسيرميفإنهلهالقرض

السلطانمعالمحاولاتمنمزيدلىٍادفعهمماهرتزكلدئتائصاَبقىالضئيلالأملولكن

ليه.ٍاالوصوليريدالسلطانكانماوهذا

141898/1فيالثانيهَزيارتهفيسطبولٍاإلىلرَنرهائحه ، Iاْلمانياقيصرزيارة.ممناسبة

القضيةلصالحالسلطانلدىللتوسطالقيصرعلىثيرالتاًأملعلىوذلكالعئمانية،للدولة

بأىرصيَملايعدهلمإذكبرةجهودأبذلهرغمالمسعىهذافيينجحلمولكنه،الصهيونية

خالًباَ.فرجعشىء،

فينجحوقد،السلطان.ممقابلةيفوزلعلهواتصالائهجهودهوواصل،الأولهرتزليفقدلم

صديقاَكان-الذي"فامبيري"االهنجاريالمستشرقصديقهبومجاطة1901سنةذلك

وقدلها،الثالثةزيارتهتلكوكانتإسطبوللىٍاعجلعلىالرحالفشد-للسلطانشخصياَ

لليهودكرئيسبل،رو!هصكليس-ولكنسيستعَبلهالسلطادْأنإلى"فامبريا"ةقِلدعنبهه

الصهيونيهَ:يكرهالسلطانلأنالمعَابلة،فيجداًحذراَيكونأناليهرطلب(2)-ذفانوصحافي

مثلالناسلهولاءمعَدسةالقدس.سحريفانوسإنها،الصهيونيةعنتحدثهنًا"إياك

(r)01،ةكم

هادئاَمستمعاَيكونأنخلالهاالسلطانحرصتقرلماَساعتينواستغرفَاهقابلةاتمت

العثمانيةالدولةلمشاكلوحلولهمشاريعهتقدبمنييسترسلهرتزلتاركاَ،الوقتمعظم

،بلادهنيالمستغدةغيرالثرواتإلىالسلطانأشارثم"ا،العامنيَدلا11موضوغفيلاسيماالمالية

للدولة،جديدةمواردوإيجادالثرواتهذهاستغلالكيفيةعنوافيةدراسةتقدممنهوطلب

نماوإٍ،الخصوصهذانيومقترحاتهطلباتهوإلىفلسطيننيمشاريعهإلىهرتزليتطرقولم

بهيعدلمماوهواليهود،لصالحعطفتصريح-الانصرافوشكعلى-وهوطلب

الدياناتاصحابمعذلكيا-شأنهاليهودمعتسامحهمعفهو،يفعلهولمالسلطان

يقولنراهلذابالأده،مستقبلعلىخطراَويراهمنيينوِمهصلايكرهكانأنهإلاَ-الأخرى

اليهوداللاجئينأماممفتوحةإمبراطوريتهبقاءٍاعلىدائماَحافظإنهاااللقاء:بدايةنيلهرتزل

.39صالملحر،هرتزليرميات،)

.172ص،هرتزليوميات(1)

.172ص،هرتزل)3(يربات
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يحصلأندونالمقابلة".)1(وانتهتالأوروبيةالبلدانبعضنياضطهدواحينلهمكملجاً

شىء.علىهرتزل

بعضقابلبل،السلطانمقابلةيسنطعلم19"215/15نيتمتالتيالرابعةزيارتهفي

اًوروبافيتصريحاتهبعضعلىحاسباهاللذفىبكوعزتبكإبراهيمأمثالالقعحرموظفى

هجردمنالسلطانموقفلهوكررا،السابقةومشاريعهوعودهمناًياَتحقيقهعدموعلى

بك:عزتلهوقالاليهود،

الدولجميعمناليهودالا،جئيناًمامإمبراطوريتهيفتحأنمستعدالسلطانجلالةإن"ا

منواجباتمنعليهمذللثيفرضهمابكلعئعانيينرعايايصبحوابأنيتعهدواأنبشرط

جنسياقمعنيتخلواأنبلادنايدخلواأنقبلعليهم...العسكريةوالخدمةالقانونحيث

عداالبلادفيمقاطعةأيةسكنيستطعونالطريقةلهذه.عثمانيينرعاياويصبحوا،السابقة

ىْفَدلالتصفيةوكالةتولفواأنالسلطانجلالهَمكدِلريذطررمقابلالأسر...بادئفلسطبن

(2"."ااهلكالإمبراطوريةمعادنمناجمباستثماروللقيامالعام

قدمهامذكرهَفيفلسطنفياليهودسكئإسئناءشرطحذفحاولهرتزلإنومع

.أخرىمرةفشلهيعىكانهاتائماَالاستثناءوبقى،بالرفضجاءالجوابأنإلأ،للسلطان

ورجالالسلطانلحاشيةمراسلاتهواصلأنهإلأمحنقاَ،غاضباَإسطبوذتركأنهومع

الاغراءاتبعضإليهامضيفأالعخمانيةللدولةمنافعهاشارحاَالسابقةطلباتهمكرراَتصره،

(r).بهاتصالهوقطععليهغضبهأعلنبلالسلطانلدىنتيجةأيةإلىتردلمالىالمالية

فقدخر،1عرضفييفكربداعنه،السلطانإعراضجراءمنليأسلمالذىهرتزلولكن

تفلحفلمقبرصإرجاعوعرض،الأرمنيةالقضيةنيالمساعدةوعرض،المالعرضجرب

رسالةفيللسلطانشرحهاجديدةفكرةلهخطرتجديد؟مناًليمىإذن...العروضهذه

:ا90215/3فيكعبهاله

تواجهالقيالصعوبهَأدركإنى:التاليالاقتراحالمتناهيةجلالتكملحكمةأقدآأنالشرف"الي

منالشبانهولاءلهيتعرضوما،الخارجفيالعلملتلقيتركياشبابذهاببسببحكومتكم

.177-؟73صالملحقهردزل،،يويات"

.؟97-؟96ص،هرتزل"2،لهومبات

?2صهرنزل،)3(!وبات r- i 9 i.
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تحرمأنإماالآمرفى:احدأمامالحكومةيجعلمماالثوريةبالأفكارتأثرهمفيخاصة،ضياع

حلاَهناكنًاعلى،السياسيةالغواياتمخاطرلىٍامهضّرعتأنأوالعلىالتدريبمنهليلاء

الحل:هذاجلالتكملحكمةأقدمأنتواضع!!كبلنفسىأحمحوأنا،للمشكلة

اليهودوالأساتذة،لمالعاأنحاءحميع!نيالجامعيةالحياةفيهاماَدوراَنلعباليهودمعشرإننا

الحقولجميعفطوالمتخصصينالعلماءمنكبيراَعدداَهناكأنكما،البلدانجامعاتيملأون

القدعس)1(فيولتكنإمبراطوريتكمفييهوديةجامعةنقيمأننستطِعفإننالهذا،التعليمية

بلادهمفيييقونبل،الخارجإلىالذهابإلىالعثمانيونالطلابيضطرلنعندهامثلاَ،

ومدارسالمهئالتدريبومدارسالجامعاتأحسنتقدمهماأفضلفيهابلادهمفىويتلقون

خدمةفيبدورهاتقوموعندها،الأفضلهوماإلأالمؤسسةهذهمثلتقدمولن،الزراعة

والبلاد"ا.)2(والطلابالعلم

أشيعالذكطالسلطانلدئجدأحساسإنهقيلوترعلىالضربينوىهرتزلكانفقدإذن

فيظنهخئبالسلطانولكن،حكمهوعلىحياتهعلىمستصروخوفةمًلادوسوسةذوأنهتنه

فيمشغولةالعثمانيةالامبراطوريةإنفيه:قالبكعزتبوساطةجواباَإليهأرسلٍذاأيضأ،هذا

اًخرى.مرهَ%،ئبأهرتزلرجعوهكذا..للخزينةاطاليةالحالةصلاحباٍالحاضرالوفَ

قررالذىالسلطانمنبدعوة25/7/0219فيلإسطنبوللهرتزلالأخيرةالزيارةكانت

فرنسا.معماليةمفاوضاتفيالدخولوشكعلىكانلأنههرتزلبورقةيلعبأن

مضافاَالعراقباستعمارلليهودبالسماحمقترحهقدمالسلطانفيهاقابلالئالزيارةهذهفي

هاجمكما،فلسطينمنجزءاستقطاعفيبطلبهمتعسكاَبقىأيوضواحيها،حيفاإليها

المشروعذلكأنيعلمكانلأنهلتركيا،تراضٍامشروعوهو"روفيه"االفرنسيالوزيرمشروع

وزيارتههرتزذاستعمالالسلطانهدفكانبينما،مشاريعهوإلىإليهالحاجةفستقلتحققإذا

الزيارةهذهفيهرتزلعرضوقددخولها.يزمعكانالىالماليةالمفاوضاتنييدهفيكورتة

القوقاْخذناذاٍا؟نذاكضخممبلغوهوالذهبيةالجنيهاتمنمليوناَثلاثينعنيزيدمبلغدفع

اليهود:علىعطفتصرلِحإصدارالسلطانعلىاقترحكما،الحسباننيلهالشرائية

()t1925سةالحامعةهذهفعلأاليهودقام.

.234-239صالملحق،هرتزل،يريا!ا
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المقبلميلادكمعيديومفيتعلنوابأنمثلاًالجلالةصاحبياتفضلتمذاٍاقائلأ:"وأضفتُ

لهذافسيكوناليومالسريعةوالمواصلاتالتلغرافوقتنياليهودىالشعبعلىعطفكم

المواهبتجذبإثارةفيهسيكون،العالمأنحاءجميعفيومهمسريعفعكردالاعلان

وحيفاالعراقمقاطعتاهذامنتستفيدلن،المشاريعمنوأنواعاَوالصناعةوالأموال

(1)."االعثمانيةالإمبراطوريةجميعبلفحسبؤضواحيهما

حوارههرتزلبدأوعندما،الأعظمالصدرإلىأحالهبلله،وعدأممطالسلطانيقطحلمو

للإسرائيليين"يمكنوبإصرار:نفسهالسابقالرأيحمعالقصررجالومعالأعظمالصدرمع

بلواحد،مكاننيجميعاًيكونوالاأنشرطالعئمانيةالإمبراطوريةفيويستقروايقبلوانًا

الحكومةقِبَلمنمسبقاَعددهميُقررأنوبشرط،الحكومةلهمتعينهاأماكنفييفَرقوا

العسكرية،الخدمةفيها.مماةينِدملاالضرائبجممِععنويُسألونالعثمانيةالجنسيهَنوسيُعع!إ

(2)."َامامتكالأتراكالبلادقوانينلجميعخاضببنسيكونونكصا

منقرييةأرضأىحئيعتينأويحذديكنولمثىءبأييَعِدلمالسلطانٍناأي

قبضتهفيستكونمورالاًهذهفكلاطهاجرفى،لقبولمحددرتمأىيحددولا،فلسطين

إرادلَه.وتحت

منعدةسنواتطوالشيئاَمجققلمخائبا21812،19َفيإسطنبولهرتزلغادروهكذا

يغادروهويومياتهنيوكتب.الاغراءاتأنواعكلاستنفذأنوبعدوالجهردالمحاولات

وا"بعد(3)."اللصوصوبلادالقتلةجثمنثانيةمرهَخلصتتدأنا"وهاغاضبأ:إلهمطنبول

(4)."َايمارحوالأربعينباباعليجبتركتُالتحياتتقديم

الجصيع..قبلبالخطرشعرالحميدعبدالسلطانأنهوحقاَالنظريلفتالذىوالشيء

عامالأولالصهيونيالمؤتمرفيوتبلورهالسطحعلىالخطرهذاظهورقبلصتبهشعر

ٍذا،م1895عام"اليهوديةا"الدولةالمعروفكتابهبكغابةهرتزلقيامقبلجىبل،م1896

فينلمسهذلكعلىوالدليل،بدقةأوروبانيوالسياسيةالفكريةالتياراتجميعيرصدكان

.232صالملحز،هرتزليويحات(1)

.236ص،هرتزليريات(3)

.236ص،هرتزل(يومات)

.23ةصالملحؤَ،هرتزل)"(يرميا!
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911سنةأصدرهاالتيالمتعاقبةالثلألةا"الفرمانات"ا Aفلسطينإلىاليهودهجرة.ممرجبهاومنع

علىهرتزلظهورقبلالصهيونيبالخطرحدسإنهأي،القدسإلىزياراقموحدّدوفيد

هذهلنستعرض.فلسطينلىٍاالهجرةفياليهودلرغبةالبعيدهالمراميوفهم،الأحداثمسرح

3،28،92؟!نيكتبهاوالىنفسهالسلطانيدبخطمكتربةنسخةتوجدالىالفرمانات

:م1891/ـه1308لسنةالقعدةذيمن
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:الأولالفرمان

:المذكرةليكمٍا"نعيد

تشكيلإلىالمسمَقبلفيسيودكطالعثمانيةالممالكفي،مكانكلمناودِرُطالذتقبولٍنا

الشاهانيةالممالكإنوبخاصةجائز،غيرالمعاملاتهذهإجراءفإنلذاموسوية،حكومة

أمريكا،لىٍاهولاءإرسالالمفروضمنكانولما،والمتروكةانليةالأراضىقبيلمنْليست

وأذاًمريكا،إلىلإرسالهمفوراَالسفنفيوضعهميجببل،أمثالهمولاهولاءيُقبلفلالذا

الداعىماإذعلينا،وعرضهالأمرهذاتفاصيلبخصوصتطعيأقراراَالوزراءمجلسيتخذ

هناكفإنذلكعنوفضلأ.ديارهمفييقبلوهملموالمتمدنونالأوروبيونطرَدَهمنَملقبول

.الاطلاقلخىجائزغيرايلأمرهذافإنلذاكنيرهَ،دسائس

هذافياًخرىمعروضاتلأيةالآنبعدمجالأيهناكيبقىلاوحئذطث،علىوبناء

"ا.الموضوعمذافىعامترارلاتخاذالعظمىللصدارةالمذكرةهذهتعادالخصوص!،

في:انالفرمان

:الفرمانهذاالسلطانأصدرالآولالفرمانمنأيامسبعةبعد

السنية:للمعيةالعسكريةاللجنةا"إك

يتولدفقدجداَ،ضارشىءاخواطنةحقإعطائهمأوسكانهمواٍالموسويينهؤلاءقبولإن

فيهذائرخذوأن،قبولهمعدميجبلذاموسوية.حكومةمسألةالمستقبلفيهذاعن

المعلوماتتُعطىوأن،اليومهذابسرعةالقرارهذايُعرضوأن،المسألةعرضعندالحسبان

."1الخاصةالسكرتاريةمنالعظمىلنصدارد

لث:انالفرمان

:الفرمانهذاالسلطاناصدرالثانيالفرمأنمنواحديومبعد

لمومتمدنةدولةطردقمالذينالموسويينقبولناعدمعلىتعترضأندولةلأيةيحق"الا

همالأحرىكانعليناويعترضونيحتجونالذقوهؤلاء،الأخرىالمتمدنةالدولتقبلهم

قبولهم.ورفضتطردقماليالدولعلىالاحتجاج

فإفمالامبراطوريةأجزاءمنمكانأيفيأسكنوالوالموسويينهؤلاءفإنعليهوبناء

حكومةلتشكيلوسيسعونتدابير،منادتخذتمهمافشيئاَأِششفلسطينإلىسيسَسللون
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بل،والفلاحةالزراعةفيهرلاءيعملولن،الأوروبيةالدولوحمايةبتشجيعموسوية

كانواهؤلاءدامومامنها.اودِرُطالئالبلداننيفعلواكمابالأهاليالإضرارسيحاولون

المذاكرقوجوبونرى،هناكإلىيهاجرواأنالمناسبمنن!فذنٍاأمريكا،إلىالهجرةبصدد

(1)."العسكريةاللجنةفيالموضوعهذافيمفصلبشكل

منالحفيقىللهدفللسلطانالكاملالوعيإلىيشكل-السلطانيالأمر-أىالفرمانوهذا

فعالياتهابدأتدَهلالصهيونيةالدعوةتكنلماليَالمبكرةالسنواتتلكوفياليهود،هجرهَ

فلسطينفي"ايهودية"موسويةحكومةتشكيلهياليهودغايةأنيقررفنراهونشاطها،

لوفمواٍ-معلوممو-كمابعدفيمافعلأحدثعاوهواثهوروبيةالدولوحمايةبششجعِ

فييعمدوالنوإفم،فلسطينإلىفسيتسللونالعثمانيةالأمبراطوريةمنجزءأيفطاْسكنوا

ومصبالرباالإقراضعمالباًسيقومونأىالمحلمِن،بالسكانبالاضراريقومونبلالزراعة

المحتاجنن.دماء

فياليهودبقاءعدمتضنالىالتعليماتويصدرالقوانينيسننراهالحيطةفيزيادة

أدناهوندرج،الخصوصهذانياللازمةالحدابيرويتخذلها،زيارثمإكمالبعدالقدس

َاد!كأت190،سنةالقدممىلمدينةاليهودزيارهَحولالسلطانأصدرهااليالتعليمات

.م1891سنةأصدرهاوأنسبقالىلنتعليمات

الأولى:دةالى

الذفى-الأجنبيةالممالكمنأوالعليةالدولةرعايامن.كانوا-سواءللموسويينبدلا

تتضمنسفر-جواز-أومرورتذكرةمعهميحملواأنالزيارةلأجلفلسطينلىٍايذهبون

حاملها.وتابعيةالسياحةوغايةصفة

ن!ة:انذدالى

منميناءأيإكأوبيروتولايةإلىيصلرنالذقالموسويننالزوارهؤلاءجمععلى

موظفلدىسفرهمجوازاتأومرورهمتذاكرإيداعالشريفالقدسولايةموانئ

أشهزثلاثةلمدةمرتتةإتامةأوزيارةتذكرةعلىواحد-ترلق-مقابلوالحصول،الجوازات

ويجبمتميز،وشكلبلونتكونأنيجبغيرهاعنالتذاكرهذهتمييزولتيسر،فلسطينني

.43-45.s،8ةال،!لك!atف!vadس!Mart Facias,, Cرو(،)
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ولُخرج،الإقامةأوالسياحةأثناءفيالطلبعندؤللشرطةالدولةلموظفىالتذكرةهذهإبراز

الئلاتة.الأشهرهذهيتجاوزنَمكلليهاٍاالمنتسبالحكومةلهَنصلبوساطةأوالشرطةبقوة

ابابة:المادة

ىِفالمذكورةالموسويينللزوارالمؤقتةالاقامهَتذاكروتواريخ.ممندرجاتقائمةتنظيميجب

هذديتجاوزونالذينإخراجليتسئشهركلفايةفيالقوائمهذهوتنظم،السابقةْالمادة

.الخصوصهذافييثهاونونالذينالموظفينمعاتبةوكذلك،ةلمدا

الرابعة:المادة

الذينالزوارلدىمخالفةاًيةوالاتامةالسياحةلأمورالمنظمةالجداولفيظهرتإذا

توِربميناءيأتونأوفلسطينأرضويتركونسياحتهمأولاقامتهمالمسموحةاطدةيكملون

فيجبالاقامةووثالْقالمروربوثاِئقيُزؤدونالذينأوقامتهم،ٍامدةينهونأوالبواخرلركوب

(9".ا"التعليماتهذهتطبيقعنالمسرولينالموظفينوضداطخالفينضدحازمةإجراءاتاتخاذ

الفسادأنإلأفلسطينإلىالتسلكمناليهودمنععلىللسلطانالكبرالحرصهذاورغم

التقليلنيإلأيفلحلمولكنهعليهيقضىأنالسلطانحاولوالذيالدولةنيالمتفشيالاداري

أوتيمهماحاكلأكمابوسعيكنلمو،والانحطاطالتدهورسئمنمئاتإرتَكانلأنهمنه،

فيالقوانينهذهاختراىَعلىاليهودساعدالادارئالفسادهذاتماماَ...عليهالقضاءقوةمن

للموظفين.يقدموفاكانواالتيالرشاويبفضلفلسطينٍكاوالتسللالأحيانبعض

الوثاثقبتزويرتقومفكانت،المجالهذافيكبيربدورقامتالأوروبيهَالدولأنكما

ثمومنفلسطينزيارةفيالراغبينرعاياهامناليهودهويةالعثمانيةالسلطاتعلىوتموه

لقبولالعثمانيةالدولةعلىالسياسيةالضغوطأنواعكلاستعمالإلىضافةٍافيها،الاتامة

اليهودلهجرةالمساندةالدولمقدمةفيواًمريكاوفرنسانكلترةٍاوكانت،المهاجرينهؤلاء

سنوالتطوالفلسطينإلىالتسللاستطاعواالذيناليهودسددفإنذلكومع.فلسطينلىٍا

بعداضطرالعددهذانصفبأنتلماَألفاَ،الخمسينيتجاوزلمالحميدعبدالسلطانحكم

يلقوفا-كانواالىالعديدةللمضايقاتذَيجةبلادهإلىالعودةإكفلسطينفيقامتهٍامنمدة

للمهاجرفىبالنسبةالمشكلةلأن،المتسللينهؤلاءتلاحقكانتالىالعثمانيةالادارةمن

,46-48.Cu t Matbaasi, Istanbul- 1962, s6!ل!ا،,yorlar, Cevat RfatAtilhnز!Ediألد**،ءYahudilerDiThyayi asil'"!
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ملاحقةمنوالتهربوالاستقرارالبقاءإنبل،فلسطينإلىبالوصولتنتهىتكنلماليهود

لىٍااطهاجرينهؤلاءبنصفحدامماليهمٍابالنسبةكبكلةمشكلةكانتالعثمانيةالادارة

عهدفياليهودالمهاجرينعددإنأي؟نفاَ-قلنا-كمابلادهمإلىوالعودةتركهاإلىالهجرة

مناًكثرطوالفقطألفاَ"2"اهبلغفلسطينمنمختلفةمناطقفياستقرواالذينالسلطان

يذكر.تأثيراَالسكانيالوضععلىيؤثريكنلمضثيلعددوهوسنة،ثلاثين

ومجىءالححيدعبدالسلطانعزلبعدبداًالهجرةموضوعَفيلليهودالذجمىالعهدولكن

الماسونيةوبالحركةاليهوديةبالحركةوثيقةعلاقةعلىكانوالأنهمالسلطةإكالاتحادينن

يهوديةموامرةإلأيكنلمالحميدعبدالسلطانعزلإناطمئنانبكلالقولويمكن.العالمية

موتفهتغييرفيوألاغراءاتالمساعيجميعفشلتنًابعدالحكمعنإقصاءهاستهدفت

(1).أًطعاعهمتجاهالصلب

المقدونيةالثورة

العثمانةالدولةأواخرونيتقريباَ،قرونعسةالعثمانيالحكمتحتمقدونيابقيت

الآكبرالجزءوكانورغسلافيا.وبلغاريااليونانيينقسمتثم.ضطراباتلا9بؤرةأصبحت

وكانت.اليوغسلافيةالجمهوريةجنويفيجزءأتصىتشكلالحالمِةالمقدونيةالجمهوريةمن

باسمعتهاالىفيةاليوغسا3الحكومةقبلمنالثانيةالعالميةا!رببعدتقررتتدحدودها

دولةتشكلتتيتووفاةبعداليوغسلافيةالدولةتمزقوبعدالاشتراكيةمقدونياجمهورية

جمهوريةباسمالمقدونيةالدولةتسميةعلىاليونانضاَرعابسببولكنجديدمنمقدونية

الفاتحموطنوهىالسابعَةا":اليوغسلافيةمقدونيا"جمهوريةإلىالرحمىاعهاتغيرمقدونيا

المقدوني.سكندرٍاالمشهور

وعندماالحديشة.العصوروبدايةالوسطىالقرونأواخرنيالعثمانيةالادارةتحتدخلت

الدفاعمرحلةإلىوالفتوحاتالهجوممرحلةمنوتنتقلتضعفالعثغالْيةالدولةبدأت

علىقبأخذتالئالفرنسيةالثورةمبادئبرياحمتأثرةوتثورتنتفضمقدونياأخذت

عشر.الثامننرَعلانيأوروبا

الحركةمن؟!ئمانيةالدولة"مرقىكاباقلممرفرعهذانيالفاعيلمنمريدعلىالاطلاعءنجونالذينالقراءخيل(؟"

.حلاقعلحاذللأخاذ"م9091-1897الحهيرنية
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الدولهَلانهاكموالَيةالفرصةوالنعسا"روسياا"وبخاصةكاْدنآالكبرىالدولوجدتوقد

والمالبالسلاحومدهاالثوراتهذهبتغذيةوذلكمنها-أجزاءلالتهام-تمهيداَالعثمانية

الشعوببحريةمنهاامماناَلا،كثيرةأحيانكنيوالضباطوبالجنود،والتدريبالعسكريةوالخبرة

الظلمأنواعلأقسىنموذجاَكانصَالدولهذها"لأناراضيهاعلىبالسيادةتمتعهاووجوب

المنهمة.هذهعلىاليدووضعالعشانيةالدولةلتمزيقكوسيلةبللشعوها".والاضطهاد

وأمافيمصالحذاتمختلفةومذاهبقومياتقبلمنمسكرنةكانتاطنطقةهذهولكن

هذهبينتحدثكانتالىوالمذابحالمشاكلفإنلذلكومتعادية،بلمختلفةواتجاهات

مستمرةكانتفالنزاعاتجديد،منتبدأصتلتنتهىكانتماالمختلفةواطذاهبالقوميات

الأسود،الجبلوسكان"الأرناؤوط"والألبانيينوالبوشناقرالصربيينوالرومانيينالبلغارينيبن

وكانتاطسيحية،الطوالًفبينخاصةالدمويةللنزاعاتموطناَأصبحتاطنطقةهذهٍناأفى

تسمحبأنهاتمِهئاباللينالأمورتسامحوأخذتإنفهىاًمرها،منحيرةفيالعثمانيةالدولة

مسبنىفيالصارمالعقاباْنزلتهيوإنالبلاد،إدارةتستطيعلاوأفا،راحَنَسنالابللفوضى

والتعسف.بالظنمإياهامتهمةأوروبافيالأصراتتعالتوالمذابحالفتن

مكانكلفيفالانفجاراتمقدونيافيالعنفمنجديدةموجةبدأت19،3سنةىِف

علىاستولتتدكذلكبينهافيماوالمتحاربة،العثمانيةللدولةالمحاربهَالسريةوالجمصِات

سوئالعثمانيةالدولةسيطرةتحتتبقولم،المدنمنكثيربينالطرقوقطعتالجمالتمم

اًنظارأمامموضوعهْكمشكلةأخرىمرةالمقدونيةامشكلةابرزتوهكذا.الكبيرةالمدن

وروبية.الاًالدول

ومحورإنكلترة"افرنسا،"روسيا،محورمحورفى،إلىمنقسمةنذاك1الأوروبيةالدولكانت

روسياوهىالمقدونيةاطشكلةمنأوروبيتيندولتينأقربإنىْاإيطاليا"ألمانيا،ا"النمسا،

السهلمنيكنلملذاالأخرىالدوللمحورمقابلمحورفطمنهعاواحدةكلكانتوالنمسا

صعوبةيضيفكانمما،المقدونيةللمشكلةبالنسبةمحددشىءعلىوالاتفاىالالتقاءعليهما

الدولةيمنحالدولتينهاتينبينالخلافهذاكانوإن،المزمنةالمعضلةهذهحلنيجديدهَ

لة.المساًهذهفيضدهاالدولاتفاقلمنعلاستغالألهمواتيةفرصهَكثيرقأحيانفيالعثحانية

الدولضغطتخفيففيذلكاستغلالالسياسىبدهائهالحميدعبدالسلطاناستطاعوتد
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فيبثهاالئالواسعةاستخباراتهشبكةذلك!نيوساعدتهالعثمانيةالدولةعلىايلاوروبية

الدوكهذهمواقفنيالتطوراتب!خردالًمعلمعلىبوساطتهاكانإذالأوروبيهَ،الدول

.هناكوالصحفالأحزابموقفإلىإضافهَالكواليسخلفيدوروما

لىٍابالتاقيأدىممامشاكلهاوتفاقمت1902سنةاشتدتاليالمقدونيةالثورةإلىونعود

بتنفيذقيامهابوجوبالعثمانيةالدولةاهراْدنإواًخرىمرةالآوروبمِةالدولتدخل

تشكيلتنفأعلنوالنحساروسياسبقلىٍاالسلطانسارعدَعفلذامقدونيا،فيالإصلاحات

وأذخاصةفعليةخطواتإلىالإنذارهذايتحولأنتبل،سلانيكفيمقرهاعامةمفتشية

واليوعيناهية.عاحربمنهاتندلعاليئالأولىالشرارةهىتكونأنتنذرالمقدونيةالمشكلة

خاصةتعليماتلهاسنالتيالمفتشيةهذهصتمسوولاَباشاجلصىحسينالسابئاليمن

والعشرفىالثالثهَالمادةتطبيقمنالسلطانيتخلمىلكيوذلكلها،التابعةالولاياتبإعلاح

لجزيرةالذاتيللحكممماثلاَذاتياَحكماَمقدونيابإعطاءتقضىكانتالىبرلينلمعاهدة

الماليةالنواحيتتناولكانرَرالئالإصلاحقوانينسنمنالرغمعلىولكن"كريت"،

النصف،بنسبةوالشرطةالجندرمةقواتنيالمسيحيينالرعاياوتشركوالعدليةوالاقتصادية

منالمختلفةاهذاهبواالعناصربينالدمويةالداخليةوالصراعاتالمزمنةمقدونمِامشاكلفإن

جهدأكيئتجعلكانتأخرىجهةمنوالسريالسافروالنمساويالروسىوالتدخلجهة

منثورأ.هباءَمبذول

العاليالبابإلىوالنمساروسياتقدتم0319/ـه1321سنةفيأيواحدهَ،سنةبعد

وسيطرةرقابةتحتمقدونياتجعل،مادةعشرةاثنىمنالمولف(1)اافييناصلاحٍابا"برنامج

نيسافرتدخلبأنهمعلناَالبرنامجهذاالسلطانرفضوقدالمباشر.ونفوذهاالأوروبيةالدول

الممَخصصينجلبعلىتنصالتيالمادةعلىوافقولكنه،العثمانيةللدولةالداخليةالشوون

ى!و.الثورةفأعلنبرابذلكيقنعوالمالبلغاريينولكن.هناكالجندرمةقوةلاصلاحالأجانب

هذهمصالحضربهىلذلكوسيلةأفضلنًارأوافقدالأوروبيةالدولتدخليؤفنوا

وتذكر،المتفجراتمنكبيرةبكميةسلانيكني(2)"االعثمانيالبنك11بتفجيرقاموالذا.الدول

والن!ا.روشاخارجية،زىسدينتاليالرعةاطحادثات!د"ف!نا"نيالبرفامجهذا:خع!)

.خاصنظامصالاْحنبةالديونداء9"موسسةكانالعئمافي""البكن!فطضأذكرناكما"3)

219http://www.al-maktabeh.com



كانأشهرثلاثةدامتالتيالثورةهْدهفيالمشتركينالثوارعددأنالتاريخيةالمصادربعض

(1).َافلأ،130-261،بينيتراوخ

وزيرفىبخضورالنعساإمبراطورمعروسياقيصراجتمعالثورةهذفىاندلاعإثرعلى

اشتركتماوسرعانمقدونيا،ثنيللإصلاحاتجديدبرنامجوضعتمحيثالبلدينخارجية

العئمانية،الدولةحليفةألمانياحئ،البرنامجهذاعلىمرافقتهامعلنةالأخرىالأوروبيةالدول

أمنبحيتَفيهالتعديلاتبعضأجرىولكنه،البرنامجقبولمنبدالسلطاناماميبقفلم

مدنيبنمساعدفئتعيينهوالبرنامجهذاه!لعاحتوئمامهًاو،الدولةبسلطةالإخافىلعدم

لهالمشورةبإبداءيقومان،نمساويوالآخرروسىأحدهماباشاحلمىحسينالعامللمفتشَ

جنرالبرتبةإيطاليضابطتعيينوكذلكإجرالًية.سلطةلهماوليستالإصا،حاًمور!ني

تكوذ"اإيطاليإنكليزى،،فرنسي،نمساوي"اروسي،اًوروبيينضباطعسةمعمتهفييعمل

-ومع،عسكريةقيادةأيةسلطةيملكونولاالجندرمةإصلاحكيفيةفيالرأيإبداءوظيفتهم

العثمانية،للدولةالداخلمِةالشزونفيالأوروبي!الدولقبلمنتدخلأيُعدكانالأمرهذاأن

ممكن.نطاقاصغرفيالتدخلهذاثار1جعلالسلطانأنإلأ

البرنامجهذابنودأنإلىإضافةهذاالأوروبمِة،الدولجميعيتحدىأنب!مكانهيكنوأ

السلطانأنكما.العثمانيةللدولةبالنسبةبرلينلمعاهده23َرقممادةمنبكثيرأهونكانت

الإداريةالمحافظاتتبديلتقترحكانتالئالبنودمثلالبرنامجهذامنعديدةبنوداَرفض

ذاتياَ*حكماَوإعطاءهاالعناصروضعيةحسب

همنالآوروبيةالدوللموتفجيداَنموذجاَتشكلذلكبعدتعاقبتالىالحوادثولعل

بعضتقدسمإلىواضطرار3السلطانموقفحراحةمدىتبينأفاكما،العثمانيةالدولة

المدنيةالإصلاحات.ممراقبةتكتفلمالأوروبيةالدولأنذلك،الحرجةالمواتففيالتنازلات

نيالماليةمورللاًأوربمِننمراقبينتعيينالعثمانيةالدولةمنفطلبواالجندرمة،وإصلاحات

والنمساروسيا"وهىأوروبيةدول!م!أرسلتذلكالسلطانرفضوعندمامقدون!ا،

دوائرعلىواسترلت"مدللى"ةجزإلىمشتركةبحريةتوةوإيطاليا"وفرنساوإنكلترة

نأبإمكانهيكنلملآنهالدوذهذهلطلبالاستجابةإلىناطَلسلافاضطرواليريد.الجمارك

.2Kronolojisi,I,.6لهر/4 H. Danismend4"،ءكام Osmanliيمل!"،(،،
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الدولةضدالحربيةالمظاهرةهْدهفيتشاركلمالتيالوحيدةالدولةوكانتجميعاَ،يواجهها

ألمانيا.هىالعثمانية

م9956هـا9324:العقبةمسألة

وصلتقدبدمشقومارةإسطنبولمنمبتدئةالحجازحديدسكةكانتالأثناءهذهني

بشوقينتظركانالذىالاسلاميالعالمفيهاشاركالتيبالتبرتاتممولةالمنورةالمدينةإلى

افكرمة.مكةحئالسكةوصرلولهفة

الجامعةسياسةنتيجةالاسلاميالعالمثنيلَرتفعالحميدعبدالسلطانألهصهمكانتوبينعا

،اليونانمعحربهفيظافراَقليلةسنواتقبلخروجهونتيجةيتبعهاكانالىالإسا،مية

منباحمهالأدعيةوترتفعإفريقمِافيأوالهندفيإسلاميةقريةأصغرفيحئصورهوتنتشر

وترتببقلهقالظاهرةهذهتراقبكبرىدولةهناككانتإفريقياإلىوالصينجاوةمساجد

.مضادْةخططاً

سياسةمنتضرراًوأكثرها؟نذاكاستعماريةدولةاكبربريطانيا،دولةكانتالدولةهذه

تواجههاأصبحتا)خطوالمتاعبالمصاعبالسياسةلهذهتعزوكانتلأفا،الإسلاميةالجامعة

بالنسبةحاكمأبغضالحميدعبدالسلطانأصبحفقدلذاومصر،الهندنيالشعوبمن

المسشمر.هجومهاومحطإنكلترةولحكومهَولأحزابلصحف

والمتاعبالمصاعبتدبركانتبدورهاإنهاٍذا،الأيديمكتوفةواتفةإنكلترةت!توأ

هذدلأنذلكوالحجاز.واليمنالكويتني:العربيةالجزيرهَشبهءىِفوبخاصةالعشانيةلندولة

إنكنتر3استمالتوتدالهند،طريقعلىالموجودةالمهمةالمضايقعلىتشرفكانتالمناطق

الئورة.علىوحرضتهموالبدوالعشائررؤساءمنكثيراَإليها

والبصردبغدادحديدوسكةالحجازحديدسكةخطوطأهدافأهممنانشكولا

كانتإنكلترةفإنلذلك.الحساسةالمناطقهذهإلىالعثماني!يث!يجللالسريعالوصولقيَعحت

يدفيأودع3رصبلا-دادغب-برلينخطأنوبخاصةالحديدلسككالمشاريعهذهبقلقتراقب

ألمانيا.وهولهامنافسأخطر

بينإستراتيجيةمنطقةني"السبع"بئرمدينةالحميدعبدالسلطاناًنشأ1901سنةوني

يدوتمدزالحبخططريقوعلىسيناءجزيرةشبهعلىتشرفالميتوالبحرا"غزة"مدينة
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هذدأتبتتوقدالانكليزكط.الاحتلاليوجدحيثمصرمنقرييةمنطقةإلىالعئمانيةالدولة

؟لا!عشرةنكلترةٍاخسرتعندماالأولىالعاطيةالحربفيالإستراتيجيةأهميتهامدىالمدينة

.هناكنشبتالىاطعركةفيجندى

نفهمولكى،العثمانيةوالدولةنكلترةٍابينالعقبةمشكلةظهرتالأجواءهذهمثل!ني

قليا،.للوراءنعودأنعليناا(هشكلهَهذهأصل

علىانتصارهلارقطفمنالكبيرعلىمحمدوحرمتالكبرىالدولتدخلتعندما

العقبةمدينةت!قبمصر،حدودتثبيتوجرى.ممصرالاكتفاءعلىواًجبرتهالعثمانيةالدولة

جنودبوجودالعثمانيةالدولةحمحتأم840سنةفيولكن.العثمانيةالدولةحصةضمن

المصريين.الحجاجسلامةنيمْاتلالعقبةمدينةفيمصريين

قررذلكعند،العقبةإلىإنكليزجنودإرسالإنكلترةارادتعندماالمشكلةبدأت

واحدومدفعطابورينمعضَابطاَفأرسلالمحاولةهذهعلىالطريقتطعالحميدعبدالسلطان

إليهم،وتسليمهاالمدينهَلاخلاء.المصريةالحاميةإكالسلطانمنفرماناَحاملاًالمدينةهذهإلى

المصرية.الحاميةانسحبتولهعلاَ

علىالسيطرةلتحقيقإنكلترةأمامالطريققطعتالىهذهخطوتهبأنيعلمالسلطانكان

نفسأمرفأنهلذلكإنكلترة،معالمشاكلتثيرسوفالمهمالجغرافيالموقعذاتالمدينةهذه

فيمساومةموضرعلتكونطابامدينةهيأخرىصغيرهَمدينةباحتلالأرسلهاالتالحامية

المتوقعة.المفاوضات

الحاميةلمهاجمةوأرسلتهمالبدوبعضفحرضت،السلطانتصرفمنإنكلترةاغتاظت

ْ.ودحرهمالمهاجينتشتيتاستطاعالتركيالضابطولكن،التركية

لنبأفاوتضعرهالسلطالطأمامعضلاقاتستعرفى!أنعليهابأننكلترةٍاشعرتذللثعند

،لافحمسةنذاك1البالغةقواتهالتعزيزمصرإلىالجنودمن،لافعدةرسل!فاً،تسكت

الشعبفهبمصر،لىٍاالمتوسطالأبيحن!البحرفطالموجودأسطولهاحركتكما،جندى

حراجةمنزادمما،صاخبةمظاهراتنيللسلطانتأليدهومعلناَنكلترةباٍمندداَالمصري

ارتياحعدملإبلاغهالسلطان.ممقابلةإسطبولفيإنكلترةسفيرقاموعندماإنكلترة،موقف

أرسلعندماإذنأمنها؟خذنًاإنكلترةأتريد"اهدوء:بكلالسلطانلهساًيحدتمماحكومته
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.الجوابعنالانكليزيالسفيرفعجز؟"ا.العثمانيةالدولةإلىتعودبلدةإلىحامية

التركيةالحاميةلسحبأيامعشرةمهلةمعطةالعاليالبابفأنذرتعادتإنكلترةولكن

اًسطولهامنقسمبتحريكإنذارهاوأردفت،الحربنيالدخولنيمحقةستكونوإلأ

المتوسط.الأبيضالبحرإلىطارقجبلطريقعنالأطلسىالمحيطفيالموجود

مصريونأعضالًهاجميعلجنةتشكيلسيقبلأنهوأعلن،الانكليزيالتهديدالسلطانرفض

لعدمالمصريةاللجنةفيإنكليزيعضوأيوجوديقبللاوأنه،عثمانيةلجنةمعلنتفاوض

مصر.فيلإنكلترةقانونيحقأىوجود

لدىالعقبةبقيتإذوعثمانيين،مصريينضباطبينالطريقةهمذهالمشكلةسويتوفعلاَ

لمصر."ا"طابابلدةوأعطتالعثمانيةالدولة
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السادسالفصل

السلطنوعزلوالترقيالاتحادجمعية

ببعضنتناولأنبدفلالذاالحميدحَبدالسلطانحكمأواخرمننقتربنحنوالآن

.السلطانإقصاءيديهعلىتمالذيوالثرتيالاتحادحزبنشوءالتفصيل

ناحيتين:منضروريةهتقِمقحعلىومعرفتهوالترتىالاتحادحزبدراسةإذ

الحميدعبدالسلطانحكماًواَخرلفترةيؤرخنَملكلبدفلا،التاريخيةالناحمِةمنأولاً:

فينجاحهوأخيراَ،نشاطهوتطورومبادلًهوانتشارهنشأتهحيثمنالحزبهذاتناولمن

حزبية.دكتاتوريةن!شاءواٍالحكموالقبفعلىالسلطانإقصاء

معرفةفيفائدةالطرقأكثرمنفلعل،نفسهالحميدعبدالسلطانمعرفةناحيةمنثانيأ:

وأخيراًووسالْلهموأهدافهمومناوئمِهاًعدائهماهيةمعرفةهوحاكميًاأوشخصئًا

الأشياء".تتبينا"بضدهاقاعدةعلىوذلكونتائجها،أعمالهم

والترقىالاتحادجمعهة

الطيهَالمدرسةفييدرستيموكانإبراهيميدغىألبانيطالباجتمعم1889/4/21في

سريةجعية)نشاءفكرةعليهمطارحاَالوربمنأعمدقائهبعضمعالسلطانيةالعسكزلِة

أوكالطلابهرلاءمنتشكلتإذكان؟وهكذاالحعيد،عبدالسلطانعزللىٍاتسعى

والاتحاد".1"الترتىجمعيةاسمتحتوكانتوالترقى،الائخادلجحعيةنواة

وراءها؟كاننَموالجحعية؟هذهتشكلتكيف

كانتالماسونيةأننَالاًاتباثاًصبحفقد،نيلاًوسلاهذفىعلىالإجابةالصعبمنيعدلم

الفتاد"تركيامحعابهفيرامزور.أالدكتوربذلكويعترفالستار،وراءمنالمحركةإلاصبع

:يقولذٍا،،،8091ثورةو
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الأولالقسمفيتشكلتاليئالايطاليةالكاربوناريجمعيةطرازعلىالجمعسِةتنطم"كان

فيا"تيموا"توقفالجمعيةلتشكيلالسابقةللسنةالصيفيةالعطلةففيعشر،التاسعالقرنمن

محفلاًونابوليبرنديزيفيإقامتهخلالوزارألبانيا،بلادهإلىطريقهفيكانلمابرنديزىَ

وقد،الإيطاليالتاريخفيالكاربونارىدورعنكافياَشيئاَوتعلمأصدقائهأحدبرفقةماسونياَ

ا".أ1(تشبههاسريةجمعيةتركيانيينشئأنتررلمابعدفيمابتنظيصاقاثرتاً

بالاجتماعاتبدؤواوعندما،الإيطالييناطاسونيينأيديعلىتدربالجمعيةمنشئإذن

مراسيموإجراءالاجئماعاتعقدنيالماسونيةالطريقةالَبعراالاداريةالهيمًةوانتخافيالدورية

جديد:عضويًاتبولعندمعينة

بعضهميعرفأنأعضالًهافطالمفروضإنحيثمنواضحاَفيهاالكاربوناريأثرا"كان

ثمالمنظمةفيجديدةخليةكلترقيممنالكسريةالاًرقامهذهوتتكون،كسريةبأرتامبعضاَ

العضوورقمالمقامهوالفرغوًاالخليةرلهَمفكانالجحاعة،تلكفيعضو.لكلمَلربإعطاء

قائمةفييدنيكانالسابعةالخليةفيالخاسالعضوإننعَول:ذلكولتوضيح،البسط

(2)."(1؟ا)منشىًالحركةتيموإبراهيمرقموكان(5/7)برقمالجمعية

الاَلَية:الأعاءنرىالجمعيةلهذهالأوائلاطنتسبينمن

الشركسى،رشمِدومحمد،جودتاللةوعبدمغمومى،الدفىوشرف،سكوتيإسحق

وحكمتعلى،زادةوحسنغيريد،ومحمدرشدى،علىوالهرسكلى،درويش2صافو

دراغا،ونجيب،ناظموسلانيكلي،صبريومكلىسيباطي،وكريمإبراهمِم،وإحماعيلأًمين،

(!.عثحانوجودت،شفيقوكريتلى،إبراهيموتوصواليبك،وشطينبك،وطلعت

11والترقيالأتحادارجالأشهرمنبعدفيماأصبحا"الذي(*)اضرأحمدكانالفترةتلكني

السلطانإلىرسائلهناكمنيرسلوبدأباريمىمعرضزيارةبحجةفرنساإلىهربقد

عليهعرضواالاتحاديونبهحمعوعندما،الاصلاحكيفيةنيرأيهوليديالأوضاعفيهاينتقد

يمثلنْااًوروبا-إلىهربوا-الذينبكزهدىوعليناظموالدكتوروردانيأحمدبوساطة

.ء.ص،العليعالح:ترحمةرامزور،.أأرسصَللديهرر:8099نورهَوالقاةتركيا()

.51-50صرامزور،.أأرنت.د،9908ثررة1نحتاة"تركيا)

واففر:.ء1-ي.صا!هي،اعالحترحمة:ريمزور،.أأر-لَنورللد،؟890وثررةالفتاةتريها(3)

Uluطهخ.ء!ل8. Hakan. N.F. KisakUre
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"جعيةلىٍاالجمعيةاسملَبدلوهناك،القبولفيرضاأحمديترددفلم،باريسفيالجمعية

Union!3ء!3!5)،اوالترقىلاتحادا et).

أعضائهامعظمعلىالقبضوألقىالجمعيةأمرانكشفأنيلبثفلمإسطنبولفيأما

فَميلموفقط!بالسجنمختلفةأحكاماًبحقهمأصدرتحيثالعسكريةالمحكمةإلىاومّدُقو

(1).عنهمالعفو"اإلمالظا11السلطاناًصدرأنيلبثلمإذالسجنمدة.هؤلاء

جمعيةنحومنهالصادرةوالرحمةالسماحهَهذهالسلطانأعداءيفسركيفر!ناولكن

ليم!خريمةاعترفواأىالعرلنَ!،علىمرادأخيهونصبعزلههيغايتهمبأنهااعضاوًاعترف

هذدنًا"والظاهررامزور:.ًاأرنستالدكنوريقول.الشنقسوىحكميًافطعقابلها

لهسُمحجودتعبداللةأننعدملأنناالجدبعينإليهاينظرلمالمؤامرهَصتوك9ا1الصفحة

(2)."السلطانضدعملهعاودوأنهدراستهبإكماك

عبدالسنطانأنصفوانَمأوالًمنكانالذفى"فاضل1"نجيبالتركلوالأديبالمفكرأما

:الموضوعهذافييأقِمالِقولنهفاٍالحميد

قبلمن-الملقبالحميكعبدالسلطانأنكذبةمنأشنعكذبةالإنسانيةتاريخيشهدلم11

ميادإلىالعسكريةالكلمِةوطلابالطبيةالكليةطلابيرميكانالأحمر-بالسلطانالأرمن

إرسالفيواحدةلحظةلينردديكنأتلبهرقةبلغتمهمافردىحاكمأيإن،مرمرةمجر

اهشانق.اأعوادلىٍاضدهانقلابئدبيرعلىالعزمعقدتزمرة

علئالعسكزيةالمحكمةكانت-بينماالحم!دعبدالسلطانالفردىالحاكمفإنذلكومع

أردتموإن.عنهمعفاعندمالهمامثيللاوأصالةفبلاَأبدىاطتآمرين-لمعاقبةاستعدادأتم

بالعفوقيامههوأبداَغفرانهيمكنلاالذىالحميدعبدللسلطانالوحيدالذنبفإنالحقيقة

الأتراكهؤلاءعلىالشفقةمنوبدلاَ،وعرشهحكمهاستهدفواالذقالأشخاصكصؤلاءعن

يشفقأنعليهكان،الغربيةوالامبرياليةواليهوديةالماسونيةبيدوألعوبةخدماَكانواالذين

...جذورهممنيجتئهمنًاوالطرشأولنيبعدوهمعليهمفيقضيتاريخها،وعلىأمتهعلى

.قدرهذلكوكانوسجيطَطبيعتهتلككانتلقداكثر..نقولأنيمكنناوماذا

لأحدمرةقالفإنهلذلكهذه،ضعفهنقطةبذكائهيعرفالداهيةالسلطانهذاكانولاقد

.د3ص:8091وئررةالنمتاةتركيا(3"
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لالأنىذلكأستطيعلاين!لو.والعنفالشدةطريقاًسلكلكىيدفعونى"إنهمندمالًه:

.11محمودالسلطانجدييملكهكانالذىالعنيفاطزاجنفسأمللث

الفمَادتركياوأعضاءالاثخاديينضديستعملهاالحميدعبدالسلطانكانالتيالوسائلإن

.ممنحهماستصالمَهمأوإليهمالنصحإسداءفيوتتلخمرمجديةوغرفعالةغيروسائلكانت

معهناكأوهناقامتهمٍاوتحديدنفيهمأوليهم،ٍامعينةمبالغبدفعأو،عاليةمناصب

لذاإيذاء.ىًاهذاخارجمنهمواحدأييؤذلمو،الأصليةرواتبهممنكبرماليةئخصيصات

مَنجحركلفيوانتشرتونمتوكبرترحمتهجناحىتح!الأفاعيبيوضفقستفقد

(1)011والساحاتالميادينإلمماخرجت

لَألفتحيث،يبارإلىوالأسيماأوروباإلىافروبوكثرتدرثحياَ،تتسعالجمعيةوبدأت

باسمشهريةنصفجريدةبإصداربدأالذىرضاأحمدراًسهاعفىكانمنهمزمرةهناك

التقويمومتجاهلأوالغريغوريالوضعى3التقومستعملاَ(*)غانمخليلمعبالتعاون"مشورت"

صاحببكمرادالهاربينإلىانضمثم(2).هنمالنفورزيادةإلىأدىمماالإسلاميالهجرى

يذكركماولكن،للسلطانالإصا،حفيمقترحاتههروبهقبلقدمالذكمااطيزان"ا11جريدة

إذاعةفيكبيرأثرلهايكنلمالسلطانمنمرادطلبهاالىالاصلاحاتمنهاجا"إنرامزور

(3)01(أهميةأيةتستحقلاضحلةتبدوكانتمقترحاتهلأنصيته

ومساعدةلخدمةبريدهادوائرووضعتالاتحادينن،إلىاطساعدهَيدتمدالأجنبيةالدولبداًت

"نيش"اإنحئالعثمانيةالدولةداخلولَوزيعهاوإيصالها،الاتحادينومنشوراتجرائدتوزيع

منإسطبولداخلصحيفةنقلمنأسهكأصبحأرضرومإلىباريسمنصحيفةنقلبأنيقول

!ا(4).أخرىإلىمحلة

منهمسطنبولٍافيالاتحاديننرؤوسمعظمعلىأخرىمرةالقبضاًلقى1895سنةوفي

وعبدىلًلانوالشيخمغموميالدينوشرفجودتاللةوعبدسيباطيوكريمسكوتيإسحاق

بك.وأحمدأفندفىالقادر

تجلجص(.10411-410ص،1908:نررة9عناة)1،تريها

.721ص:8091وثورةالفتاةتركيا(!)

.06ص،؟809:ثورةاغفتاةاَيتر

Paul)4,بيبر Fesch Constantinople aux deriners Jours d' Abdullhamid)
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السلطانيالعفونًايثبتممامرين،المت!علىفيهاالقبضلُلقىالىالثانيةالمرةهيفهذهإذن

هوهذاشديد..عقابمنالآنلهمبدفلاإذن،النتيجةلىٍايؤدولممعهميثمرلمالسابق

(1)المنفىفيالالهَامةوتحديدالنفىبعقوبةىفَمكيالثانيةوللمرةالسلطانولكنالمنطقى،الشىء

عليه:مرينالمت!لهؤلاء

إلىنفيافقدالحربيةالمدرسةفيمدرسوهوبكاْحمدوتشروكسولاسكوتي"افأما

إلىأرسِلفقدجودتاللَةعبدوأما،باريسإلىويذهبايهرباأناستطاعاأنهماغير!ارودس"

سنةفرنسالىٍاالمطافبهانتهىثمتونسإلىالحدوديعبرأناستطاعاًنهغير،الغربطرابلس

حيثرومانيالىٍاوذهبعليهيقبضأنقبكالبلادمنخرجفقدتيموبراهيمٍااْما،1897

(210"الفتاةلتركياصحيفةونشرللجمعيةنرعأنظم

الداخلفيالجحعيةاستمر!فقدرادعبعقابإياهماًخذهوعدمالسنطانحة'وأمام

العئمانيهَالدولةأملاكفيالطامعةالأوروبيةالدولمساعداتإلىاستناداَبنشاطهاوالخارج

جمعيةنَرالولاكانتالئالماسونيةالجمعياتمساعدةوإلىوفرنسا،نكلترةٍارأسهاوعلى

سنة؟بفيَهيب!اقنالحركةمخططالجمعيةأننرىفإننالذا،الدوليةالصهيونيةعليهانمِمق

خفيفةبععَوباتانتهتوالىالثانيةالاعتقالاتحركةمنفقطواحدهَسنةبعدأي،؟896

علىالقبضفألقىَالصفرساعةمنفقطواحدرملَبلالموامرةافتضحتوقدذكرنا،كما

السجن.وأودعواالمؤامرهَفيالمشتركينجميع

تلو.ممؤامراتْالواحدةمتلبسينيضبطهمجماقةتجاهالسلطانمنالآدْالمنتظرهوما

قاتلبأنهعليهمابقبوضهولاءنفسعنهأشاعفرديحاكممنبه؟للإطاحةالأخرى

؟احياتهوعلىعرشهغلىةمْلادوسوسةنيوأنه،سفاك

ومخديدمنهمجماعةبنفىامحعفىإذجداَ،مخففةأحكأماَالسلطانيصدرالثالثةوللمرهَ

منهم.شخصيًايعدملمو،أخرىحماعةوظائفوتبديل،البلادمنمختلفةمدنفيإتامتهم

مخصصاتمعس!ن:فيويع!بيتلهتويمكنَه!دللداخلالتحرل!يحرأالحميدعدنالسلطزمنالمنفيالشخصكان"؟)

الرفابةأنرلهظاهرلاخر.؟نمنيخرعةمخفرنييخهاتواحدهيسحلحيثالمدينةتلكمفادرةعلبهمجظرولكندحة،مالية

المفوثت!يلمو!رلة،ككلللهربوسيلةيجركانمعظمهمأنحدلالىولتاهلالضع!منكانتالمعيينمؤلاءعلى

يثميعوق."صلطانأعداءكانكمامخيفةوضرنسجرنفيحياقىيقور

.58ص،1908:نورة(تركيا؟غاة)
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يأتي:كماالاتحاديينعلىوالحكمالموامرةكشفحادثةرامزورأرنستويشرح

لماٍاهذاوأدكط،عليهمضبَملاألقىَقدبالمؤامرهَالمشتركنِنكلوكانإلأالليلةتنقضلم"او

جيعهم:الزعماءالمنفيينقائمةثهلتوقد.الإمبراطوريةمنةيًلانأجزاءلىٍاالمتآمرفىنفى

خرين1عشرولانيةبك،وعيئبكحقيأخويهمعنائليوشيخأحمدوحاجيباشاكاظم

بكوزهدفىصبرىومكلي،أسرتهأفرادمنوعشرينرداَعلاعبدوالشيخ،أسرتهأفرادمن

علىجميعاَارعِضُوكبيراَوعدداَالدولةلمجلسالعامالمدعيبكوكمال،المحاسبةديوانرئيس

العناصرأخطريُعدّونكانواالذفىأمالمنفاهم.عينتالتيالمناطقعلىاوعِزُووسفينةظهر

ليبيا.إلىأرسلوافقد

علىاًحمدحاجىأجبِربينماوبنغازىكحمصأماكنفيوأقاربهنائبىالشيخأقاموهكذَا

سنواتبضعبعداستطاعأنهغبر،الموصلٍكااْرسِلفقدصبريمكلىأما،فيزانفيالاتامة

الهرباستطاعلكنهعكا،إلىذهبفقدبكشفيقالمقدمأما،باريسلهاشتقرثم،الهرب

(1)."الحزبفيالزعماءأحدأصبححيثباريسلىٍاوذهببسرعة

انرجلىٍايهربونكانواأفمبحيثمنفاهمفيالمنفيينحرية.ممدىأيضاَيشىالنصوهذا

مغلقة.أبوابوخلفالسجونفييعيشونيكونوالموسهولةبكك

عقابوهوألبانيائِفشقودرةعلىحاكماَنثُعومهاناَ)2(طُردفقدباشاكاظم"وأما

فيتشتتوافقدالصغارالمتآمرونأما.سلطانهلخلعمحاولتهانكشفتضابطعلىخفيف

".لا(الأناضولساحلوعلىالامبراطوريةمنالشرتيةالولايات

ضابطعقابٍناٍذاخفيفاَ،عقاباَكانالسلطانعقاببأن-كارهاَ-هناالمؤلفويعترف

بلعقاباً،ليسوهذا""شقودرةعلىحاكماَتعيينهكانالسلطانخلعمحاولةنياشرَككبير

خطلمشروعَمديراَبعدفيماالسلطانقبلمنعُينالشخصهذابأنعلماَ،واضحعفوهو

والعسكرية.السياسيهَالناحيةمنالمشاريعأهممنوكانالحجاز،

السلطانجانبمنالرحمةهذهلتفسرلديهمعقولبسبب!أتيأنجاهداَلفالملومَحاول

.63ص،8091وثورةالقاة)1،تريها

منيدلأفالسلطانلها.مثليلالقالرحمةهذهحئيثرهأنلفالملمجاولإذحاكمأ"إ!وعتنمهانأ*طرد:المزافلعكلكمْات(2"

.إألبانِافيشقردرةعلىحاكساْلهمينهوعرشهحيهلهتستهدفانقلا!ةر!يلمفياثركالضالطهذاعئقان

.6،-63ص،؟908:ثررة9!ناة(تركيا)
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للسلطانْالرحمِمالتصرفعلىمعقباَيقولنراهٍذابال،ذاَامًهيشيجدفلا

أدينفقدالنفى،تقوبةإنزالفىالححيدعبدسياسةلهطْالمنطقنفهمأنالصعبا"من

شديدرجلعلىيصعبلاأنهبدولاتانونياَ،بالخيانةكلهم1896موامرةفطالمشتركون

الآرمنيةالمذابحأنبالطبعأدركقدكانولعله،الاعدامحكمفيهمينفذنًاالححيدكعبد

استطاعوقد(1)،حكمهمدةطوالالسياسةهذهشِابعظلأنهغيرالانتباهمنالكثيراًثارت

الحيادهمطالتغددهميحصرلاممن؟خرينأنكصارأينا،كصاالهربالمبعَدينهؤلاءبعض

موبوءهَةطَمنأخطريجتثالسلطانكانفبينحاوهكذاالبلاد،"2(فيأفكارهمينشرونفظلوا

بعضتوفيلقدبكئير،أوسعمناطقفيالداءينشركاننفسهالوفَنيأنهنجد،أملاكهمن

باشامدحتلتَهُلكماالمنفىفيوهم(3)َادمعمنهمقليلعددوقتل،النائيةالمناطقفيالمُبعدين

حدإكلَعتبرأنينبغى-عندهالسياسةفقدان-أوالسلطانسياسةأنغيرلًبلُ.منمنفاهىِف

(4)0"بسقوطهالتعجيلعلىساعدتا!حبالعواولأحدكبير

جاهداًيحاوذفالمولفهذا،منأكثرإنصافْوعدموتحيزتحاملهناكلِكونأنيمكنلا

أعداثه،ضدالشلطانقِبلمنالنبيلالتصرفهذاتفسربهيست!عسببعلى.يعئرأن

الواسع-وعفوهالسلطانرحة-وهووالصريحالواضحالسببكانولماذلك،فيفيخفق

السياسةفقدان..اعندهالسياسةفقدانإلىالتصرفهذايعزوفهولذاليه،ٍابالنسبةواردغير

الذفىالسلطانوهواأعدائهألدحئبذلكلهواعترف،السياسيبالدهاءاشتهرسلطانعند

ذكاءلزجحهمالعصررجالنوابغمنأربعةمعوزنلوإنه11:الأفغانيالدينجمالعنهتال

وسياسةَ".ودهاءَ

هذهفبلعنهمعفاأنهرأيناوقد،الأرمنأحداثامتهاأعندهكلقبةسياتتكنلموالدانصة،ماقههيهذهكمانصدْعفإذك"؟)

(يفأ.ني!اتتمرتينالمؤامرة

معالاتعالفياحراراَكانراوإفملمنفاهم،المعينةالمدنداخلالتقكنيأحرارأكانراالمنفييندآنلفالملمناعترافوهذا"3)

.الناس

يفر(نالمولفاقطاعولو،ىف!ملانيتُتلفقطواحداممذكرالمورحينمنغكلهولامولايتطعلم)ذ،تاريخيافتراءمذا(3)

يذكرولانعهم،و(مافئالمنفنباْعاءطرطةناتمةيردأن9!رببمنألي!إذتاْكيد،بكللذكرهفتمطواحداسمعلئ

حرطا.الكلامفملناانشهقفقد-قتله-اوياضامدحتوفادةنْاسمأما...؟لتفواحدففىاسى

.64ص،8091وتورةالفتاة(تركيا)
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التعجيلفيعاملاَكانتخصومهمعاملةفيهذهسياستهبأنهنالفالموًويعترف

بسقوطه.

ولنالاتحادينن،أعضاءبينوجنيفباريسفيكثيرةمنازعاتحصلتالأثناءهذهفي

رئيساَانتخببكمرادإنباختصارنقولولكنناالموضوعهذاعنكثيرةتفاصيلفيندخل

وبينللتسلطوبحبهالوضعيةبلارالًهامشهورارضاأحمدبينكانالرئيسيالخلافوإنلهم،

واحد،شخصلارادةبالخضوعنرضىكناا"إذاةأعلنالاتحاديينأحدإنحئالأعضاء،ةيَعب

قددمناوما(1)،القدمفىسنةستمائةإلىترجعأسرةلإرادةنخضعاًدنبنافالأجدر

(3)."ا؟اضرأحمدلارادةنخضعإذنفلماذاحكمهمرفضنا

ضدالعنيفةالمقالاتتنشرو"الميزان""مشورت"اوبخاصةالاتحابريينصحفكانت

عندمااليوماطؤرخوإن،الصفاتأبشعبهوملصقةالتهماًنواعبكافةإياهمتهمةالسلطاذ

وتد،وملفقةكاذبةأخباراَمعظمهايجدفسهاالواردةالأخبارأوالصحفهذهمقالاتيدقة!

وأخفقأحياناًذلكفيفنجحثارها،1وتقليلتعطلهامحاولاَالصحفهذهالسلطانحارب

التفاصيل.هذهفيندخلولن،أخرىأحيانفي

الجمصِةحركةشلالعثصانيةالدولةداخلالمتآمرينعلىالقبضالسلطانألقىعندما

استخباراتهرئيسفأرسلأوروباىِفالاتحاديينأمرمعالجةإلىواتجه،بعفالوقتونشاطها

هذابأنليخبرهبكمرادلىٍاوبخاصةالاتحادينلمفاوضهَأوروباٍكاباشاالدفىجلالأحمد

مطاليبهموسينفذإليهمالعطفبعينسينظربأنهيعدالمهملطانوأنينتهىأنيجبالنزاعَ

لهم،الملائمةالمناصبفيالسلطانسيعينهمحيثإسطبوللىٍاالعودةمكافمباٍوان،الصالحة

لعقالهممناسباَيراهمااتخاذفيحراَسيكونالسلطاننفاٍالبادرةهذهرفضتوإذا

-(3)
حعتهم.و

ولكنعليهالموافقةمعظحهم-ترر-أوقررواثمملياَالعرضهذافيالاتحاديونفكر

السلطانتنفيذعدمحالةفيالسابَىنشاطهمكٍاالرجوعفيالحقلهمانأى"هدنةا"هرابَمعاب

عماد.؟لأصهَبفعد(؟)

بدويحمد9ا11وترقيواتحادتارخىإنقلاب1"كتابوكل!"إلراهـتيمر"مدكراتت!عنقلأ61ص،8091وثررةالضاةر!ركيا2)

.انكَرر

*416.3(Ulu Hakan. N.F. Kisakurek. s!
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عامعفوب!علانالسلطانقياموفيالاصلاحاتبعضإجراءنيتتلخصكانتالتيشروطهم

تدريجي.بشكل

العفووأعلنالفورعلىقبلهاحئالشروطهذهالسلطانإلىالسريةالبرد4َوصلتإنما

نًاالاتحاديينعلىكانلذامنهالمطلوبةبالخطوةقامأي،والترقيالاتحادأعضاءعنالعام

أيضاَ.تعهدهمبتحقيقجانبهممنيقوموا

الميزان"ا"اجريدةوإغلاقالجمعيةبحلقيامهمعنأعلنواإذأيضاَ،الاتحاديونيترددلم

كبيرد.ممناصبالنفسيمنونوهمتبعوهأنالاَخرونيلبثوأ،إسطنبولإلىبكمرادورجع

بكمرادحئ،عليهمالمناصببعضوزعٍذا؟مالهمالسلطانيخيبولم.السلطانظلفي

زارحئإسطنبولوصلإنما،السلطانمنمنصبأييقبللننهباًلأصدقائهتعهدالذي

فيالقصريراجعوأصبح"الدولة"ثورىلجنةدوائرإحدىفيعضواَعينهالذيالسلطان

عنيقولطَعفشهرفىقبلكانبأنهعلماَ(1)،المريضةأختهمصاريفحىَحاجاتهكل

بكوشرلِفاباثا"1بكأحمدعينكما."يحكمشيطاناَبلسلطانأ،يعدلم11:السلطان

عُيَنفقدجودتاللَةعبدأماروما.سفارةىِفسكونيإسحاقوعين،عسكريينكملحقين

فيينا.)2(نيالعثمانيةالسفارةفيطبيباَ

واستعدادهمالخاصةمصالحهمعلىوقالكهمالاتحاديينانئهازيةمدىهذامنويتبين

المنظمةبقاياكانت"وبينمارامزور:أرنستالدكتوريقولاكثر،لهميدفعلمنللتلون

دَمفإنذار،سابقدونمنضربهَأقوىجاءثاالأخيرهَ)3(الضربةبعدجراحهابتضيدمشغولة

اثنينأوواحدباستثناءفجأةالحميدعبدضدكفاحهمأوروبافيالفتاةتركياأعضاءأوقف

ضفافإلىبكمرادالجمعيةمعبوديقودهمتوجهبعضهمإنبل،البارزةال!نمخصياتمن

ذلكتبلمنغايتهابلغتقدضدهالمهينةأتوالهمكانتالذيالرجلأقدامليُقئلواالبسفور

"417.Ulu Hakan. N.F. KisakQrek. s(،)

صتطردهحئللإسلامالمعاديةتصرفلألههالقصرحعانمالنلك،للإسلامقكدةو!داوتهي!لحادهمعروفأكانالثخصهذا(2)

"الإسلام"تاريخ"دوزي"الدكتورالمتثرىكتابلهترحمهقامكما."الاحتهادسمجلةفاكوأعدرمعرفىفنمبال!فارة،

شعرا*إ،!كتابلهْراعقما!دإ!نرلزالع!كريةالكليةنيطالينانتحارإلىأدىمماالإسلامعدىوالافتراءبالتهجمالمملرء

عتمدكما.تفعخع!دكب!و!راغعيفة!دمة

الاغاد!نن.زعماءعلىالقضطقاءوتيامهL,-8961شةا!اخكلةامرةللكلالسلعلاداكاففاالمؤافضصد"3)
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الخارجوفىالداخلفيقويةضربةتلقتوالترتيالاتحادجعيةأننرىهنا(1)،ا"قليلةبأيام

حركنها.وسكنتصوقاَتَفخفنشاطهااًصابالشللوأن

مدينةفيالثالثالجيشإلىسرتالحركةهذهمنصغيرةشرارةاننرىالأثناءهذهفي

أحديقول،هناكلهاخصباَمرتعاَفوجدتوالماسونيينواليهود(2)الدونمةمركزسلانيك

لأنذلك،العسكريةالحريةمنبنوعيتمتعالئالثالجيش"كان:نشرهكتابنيالاتحاديين

الحريةمننوعاَالجي!ث!هذااكتسابعلىساعدالرومللىأحداثفيالعظمىالدولتدخل

(3).ا"الحريةلفكرهَجيدةتربةقيثةعلىعملءهاالأخرىالجيولقبماتتمتعلم

التي،الأخرىالعثمانيةالجيولهقمراكزنيللاتحاديننأنصاروجودبعدماعَترافوهذا

الماسونيةالجمعياتقِبلمنقُذمتالتيالمساعداتلولاأنهوالحقيقة،للسلطانمخلصةبقيت

.النجاحلهامحمبلماالحركةلهذه

لليهودقوميوطناستقطاعفيالحصِدعبدالسلطانلدىهرتزلمساعيف!ثلتذْابعد

قبلمنللسلطانقُذمتالئالعديدةوالاغراءاتالسخيةالعروضرغمفلسطينمنجزءىِف

السلطاَن،منالتخلصررَعتواجهاقا-منواجهةإلأليست-والماسونية(4)العالميةالصهيونية

جمعيةإلىيدهاأوروبا-ني-لاسيماالعنَمانيةالامبراطوريةخارجالماسونيةالمراكزفمدت

منهاربينأشخاصبضعةوجهددورنًاأدركتوقد،الحياةفيهالتبعثوالترقىالاتحاد

7!ع،؟809وثررةالنمتاةتريها(؟) o.

كلصةومعئسرا.وطقرسهشعائرهيمارسرندينهمعلىبقراولكنهمبالاصلامتظاهر،1الذكأدره!يلاصحماعةهم:الدونمة(!"

البهردسيخلصوانهالمتظرالمبحأنهم1،،8نةوادعىإزصرفيظهريهرديحاخامأتجاعوهم"المرتدا"هو"9ورونمة"

وسحتهالمثمالهيةالسلطاتعليهقبضتلردبحركةسيقرم(نهأشي!!وعدما!عا،.علىسسيطرونحتدولهعطمويرسس!

منوطب"أنديعزفىيا""محمدوتسى،ففعلإحلامهيعلنأطهرلهضىءأطمأنفرأى.لمافثةعليةلجةوشكلت

ا/لأسلام!تناقإلىاليهورلدعوةنرعةوانتهزها.بذلكلهفسمحمالأولإلىاليهودبدعرةلهالماحالعئمايخةالسلثلات

يخاسةنياليهوديةالأقلية"ئرتركيا.نيمرحردةاطائفةاهذهتزالولا.حرلهوالالعاف*الإيمانعلىثحهموكانظاهريأ،

32صالعيي،نررتأحمدللدكتورالعثمايخة،الدولة q-r،.

8س،و.غ427. rكلةN. F. Kis،6،"لههـكال( Ulu)

الآتة:دشالمصاخعرصهذانييراجع(")

.الحلاقلحصان90931-1ء997العهريةالحركةمنالفمايخةاللولة.كلقف-؟

ال!يغ.شبارهلداترجةاصايغ،اانىإعداد"هرتزلىميات-2

r-كيا:وتيالعيهرنية

.Matbaasi, Istanbul11!آة3هل!هل،Yayinlarممللاكل6!ة,Kutluayلأنم!كه.nizim 7! TiIrkiye, Dr!هك،ز
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إلىالتسربهووالفعالالمؤثرالأسلوبوان،الإطلاقعلىمجدياَيكونلنالعثمانيةالدولة

الأنسبهوالشالثالجيشوكان،الاغراءاتأنواعبكلالشبابالضباطواعطيادالجيش

السريةوبالحركاتبالفتنمشحونمضطربقليمٍاوفي،الدولةمركزعنبعيدفهولهم،

المراكزاًقوىمنمركزففيهذلكعلىوعلاوة،الدوليالتدخلمننوعوهناك،المسلحة

الماسونية.

الحصيدعبدوالسلطانالحريةا"إعلانكتابهفي"انظيفالدين"نظامالتركيالمزرخيقول

Sultan)"االئاني Abdulhamid Hanس!*etك!Ilani Hurri):كا-اليهودىالوفدطلبرد"اعندما

فيهرتزلخابعندماأيلهم،وطنعلىالحصولفي-ويدهمالإمبراطورقبلمنالمسند

يمَقنوذقوآاليهودلأنالحميد،عبديمَوقعهكانماوهذا"يلدز"ضدالعداءدش!هلامسعاه

لديهممتوفرفالمال،مسعاهمفيالنجاحلهمتضمنعديدةتوىلديهموكانت،المنظمالعمل

قبضتهم،فيأوروباصحافةوكانت،الدوليةالتجارلِةالعلاقاتأهمعلىلِسيطرونوكانوا

.110.اوءاشمئالعالمىالرأىلدىيريدونهاالئالعواصفإطلاقمقدورهمفيفكان

كلوتجميعبمَوحيدأخذواثم،العالميةالصحافةبتحرفياًولاَبدأوا1"المورخ:ويستمر

شِخذوذالمشروطيةأنصارأننجدبنافإذاالعشاني،المجتمعفيالحميدلعبدالمعاديةالظروف

ودوننظامدونويععلونمتفرفَيالوقتذلكحئكانوابأنهمعلماَوهجومياً،منظماَطابعاَ

العئمانيالمجتمعذلكفينشأواالذينالحممِدعبدأعداءتوحيدعليهمصعباًيكنلمإذ،تنسيق

وقد.المهمةبهذهالقيامالكوزموبولوتية""االمنظمةهذهمثلفبمقدورا"الخليط"الكوزمربوليئ

كاذ!لانهوالتنسيقالهَموحيدفيالمهمةهذهعاثقهعلىالإيطاليالماسولهطالآعظما1ا"المحفلاُخذ

Macedonia)محفلولعب.العثمانيةللإمبراطوريةماسرنيمركزاقرب Risorta)ومحفل

(Lux abos)(1)011ملحوظاَدوراَاسلان!ك"ا1في"ا"رنرورتامحفلوخاصةالايطاليان

كانتربما1":سلانيكفيوالترقىالاتحادجمعيةانتشارسرعةمبرراَرامزورالدكموريقول

المموعينسكانهافطالأوروبمِننلأنالعشمانيةالإمبراطوريةفطتقدماَالمدنأكثرنذاك2سلانيك

منذلقواالذفىالسفاريناليهودمنتقريباَسكانهانصفوكان،العثمانيينمنأعنركانوا

السابعالقرنوفيا!سميحية،اإسبانيةلهمتوفرهلمدينياَتسامحاَالإسلاميةتركيافيبعيدزمن

.Nazif Tepedelenoglu, Yeni Matbaa- Istanbul-1960, s!أكأ2دل6!ء"أل!ل,Sultan II. Abdulhamid HanمحهHurriyet)"(لم"ءلملأ

.59!5
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صارواثمإزمير،مسيحنفسهعذالذيسيوى،شبتاككارئيسهممعمنهمعددأشلمعشر

كلتمثلكبيرهَجاعاتتوجدكانتذلكإلىوبالإضافة"الدونمة".الحينذلكمنذيدغون

الأسيوية.تركيافيمستواهمنبالتأكيدأرقىالعامالشعليممستوىوكان،البلقانفيتومية

البلقانية،الأممكلفي؟ثارهاتنعكسالتيمشاكلهاوتعقدأوروبا،منمقدونيةبرَهلإن

التيالأسبابمنكان،الأشكالمنبشكلالكبرىالدولجميعنيمباشرةغيروبصورة

منقوةعلىالموافقةالسلطانعلىفرضتفقد،الرقابةتحتتضعهاالدولهذهجعلت

منزادوهذا،القلقةالراهنةالحالةلابقاءكمحاولةأوروبيينضباطمرةباٍالجندرمة

أنحاءوبقيةسلانيكنيالأفكارانتشاروقفمحاولتهفيالحميدعبدوجهنيالصعوبات

كما.ضدهبنشاطيعملكانالذكطالتنطمالمعتادةالدقيقةبأساليبهيمنعانفيأو،مقدونية

؟)."مهمةاْيضاَكانتالخارجىأبالعاللاتصالالنسبيةالسهولةأدن

لم11:لوَميفوالترقى،الاتحادحركةفيالماسونيةبدورللاعترافرامزورالدكتورويضطر

منظمةفائدةامحمشفواحئالنشاطمركزوهى،سلانيكفيمرفئالمت!علىطويلوقتيمض

الىالحريةبنفمىهنايعملأنالحميدعبدعلىيصبكانأنهولما،الماسونيةوهىاًخرى

ظكفيالقلرممةالماسونيةالمحافلفإن،الامبراطوريةمنالأخركطالأحزاءفيهايتمتعكان

ممنعدداَعضويتهاإلىوضمتطبعاَ-سرية-بطريقهَانقطاعدونتعملاستمرتالمدينة

الحميد.عبدخلعبفكرةيرحبونكانوا

أغراضهاتلالًمسلانيكْفيالماسونيةالمحافلأنللحريةالعثمانيةالجمعيةوجدتلذلك

محالاتلتكوناهعِممجربماأوالمحافلبعضاستعمل!الجمعيةأنولمدو،رائعةبصورة

اختبارفيالماسونيوننماهالذكطالفنواستخدمتأعضائهامنكثيراَوضمت،للاجتماع

هذابسببالتقديرتثيربسرعةسارالجمعيةعملنًاًاضيأالمحنملومن،للعضويةالمرشحين

(2)."سلانيكماسونيةمعالاتصال

الفرنسىالأتظم"ا"المشرىَقرر0190سنةحواليفياْنهللحالةخر1دارسلناو"يؤكد

ثمتكوينها.بدالِةمندْالفتاةتركياحركةالغرضلهذايجتذبوبداًالحميدعبدالسلطانإزاحهَ

.119ص،؟9"8:ثورة4عاة)؟(ترك!ا

.231عى،91؟8وثورةالفتاةنركبا،3"
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مؤامردعملمنتقرلياَكلهاالتركيةالثورةانكيدبكلالقولايمكن:يلاحظخر1محلا،إن

الفرنسيةالماسونيةالنشرهَأنإلىنفسهاالصفحةنيالكاتبويشر(1)0"اماسونيةيهودية

.الفتاةتركيالحركةالماسونيةبأهميةممَتنعهَتبدو(Lacacia)"لاكاسمِا"ا

الثورةبعدرعيشبهطابعأالفتاةثركياواًعضاءالماسونيةبينالصلةهذه"اتخذت:ويقو!

بك.رفيقاحمهالفتاةتركيامنشاباَباريسيةصحيفةمراسلقابلحينما،مباشرة

اتخذوقد،للحركةجداَمفيدةكانتالماسونيةالمحافلأنتوضحبكرفيقإجابةأنويبدو

الماسونيةمنمعنوياَسنداَوجدناإنناا"حقاًلهَاك:فقد،عالميةثورةعلىكدليلأيضاَهذا

Labor!نsoa)الإيطاليانفالمحفلان؟الايطاليةالماسونمِةوبخاصة et lux. Mcedonia)قدما

كانوامناكثيرينلأنكماسونيين،فيهمانجتمعفكنا،الملاجئلناووفراحقيقيةخدمةلنا

منرفقائنامعظماخترناأنناكمااًنفسنا،لننظمنجتمعكناالحقيقةفيأنناغيرماسونيين

عنالاستفسارنيدقةمنييدَيانهكانالمانظراَكغربال،لجنتناساعدااللذفىامخفلين،هذق

كماالقسطنطينيهَ.نيالشكوكيثيرقلماسلانيكفىيجريالذيالسريالعملفكانالأفراد،

اطشرق"اهمنالتمستالمحافلهذهأنذلكإلىيضاف.دخولهعبثاًحاولواالشرطهَععلاءنًا

!"الأعظمالمشرق"اوعدوتد،الحاجةعندالإيطاليةالسفارةتتدخلأنإيطاليا!ني"االأعظم

(2)."كلذبضمانبدوره

بالمحافلارتبطمنهمعدداَأنفيبدوأوروبافيالفتاةتركياعضاءباًيتعلقفيما"أما:ويقول

القوليمكنبكذلك،فعلراالذينعددتعيينيمكننالاأنهإلأ،المنفىفيكانواحينماالماسونية

رضاأحمدوهماللماسونيةتطينضمالمتوادهاأبرزمنالأقلعلىائنينأنبالتاكيد

(3)."ناظم"اسلانيكلى"والدكتور

إعدادفيالماسونيةدورمنالتقليليحاولاطؤلففإنالطويلةالاعترافاتهذهكلومع

السياسةرسمعلىوالكبيرالجدىتاْثيرهموفطالحميد،عبدالسلطانضدالاتحادكطالانقلاب

تركيافيلقيتالماسونيةٍنا"نعم:يقولإذ،الانقلاببعدوتعيينهاالعثمانيةللدولةالخارجية

.126ص،1908ونورةالعاه)1(لركها

Y-261ص،190Aوئورةالاتاة)2(تركيا V145نفلأعن.The Causes of World Unrest, s

في+ي(s،فىل5ا6)حاكتس!نراالدكتورمنللمولفحاعةرسالةعننقلأ.؟27ص:8091وثورةالقاةتركيا"3)

.؟94؟5/12
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لاالتركيةللشوونجدىدارسأىأنغير1908سنةثورةإثرعلىالوقتبعضرواجاَ

بإملاء"االعالمية"اليهوديةأو"الدولية"اللماسونيةبالسماحالفمَاةتركياحكومةاتهاميستطيع

(1"."االحربإعلانإلى0891سنةبينمرتاليئالحقبةفيسياستها

أدلةهنافسنوردالسابقةوالأدلةالنصوصٍكاف!ضافةذلكفيالمولفنوافىَلاونحن

الحميدعبدبالسلطانأطاحتاليئالمؤامرةأنتاطعبشكلتكشفأخرىووثائقاًخرى

والترقيالاتحادجعيةقبلمنرفعتالتيالشعاراتوانوماسونية،يهرديةموًامرةكانت

قناعأإلأتكنولم(2)مزيفةكاذبةشعاراتإلأتكنلماالمساواة،الأخوةا"الحرية،وهي

نيكأدواتوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءاستخدمتالتياليهوديةللمؤامرةوغطاءَوستارأ

.الكبرىالتاريخيةالمؤامرةهذه

والحركاهمتالسرية"الجمعياتكمابمؤلفةNaH.Welerولسترهـ.ا"ناستاتقول

cretهولmentا1امدامةا،0 Societies and Subvesiveوالترلهَيالاتحادحركةعلاقةحول،،لو

فيالماسونيةالمحافلمننشاْتالفتاةتركياحركة"إنالواحد:بالحرفيأتيمااهاسونيةبا

(3)011الايطالي"االأعظما"المشرىَقبلمنتداركانتا!خطسلانيك

3The)"البلقانبلادفيالقومية"انشأةك!ابهفي(4)واطسونسيتونويقول Rise o

Nationality in the Balkns):علىاوروباغربكان-الذينالفتاةتركيااعضاء"إن

لكوهمتفكيرهاوطرازةيكَرلاالحياةعنوبعيدينفنقطعينرحالاَكانوالهم-دائمإتصال

الغربيةبالحضارةسطحىوبشكلمتأثرينوكانواالمنفى!نيالزمنمنطويلاَردحاَقضوا

الفرنسية.للثورةالوحشيةللروحالمتوازنةغيروبالنظريات

رجاكلاموامراترجالاستثناءدونكانواولكنهممشبوهينأشخاصاَمنهمكثيركان

اًنجزوهاالتيوالثورةُ،الوطنيةبدافعلاالشخصىوالحقدالكراهيةبدافعومدفوعين،سياسة

حمايةوتحتفيهاوترعرعتتمتٍذاا"سلايخك"امدينةوهىواحدةمدينةعملنتاجكانت

.Irvص،1908ونررةالفتاةبها;"1)

الفمافيهالإمبرطوربةف!واأنولعدطعارضيهمالمشانقونحبرافاساْدمحلألوريأحكمأا!سلطةاافىحرلههممبعدالاتحاديونأفام(6"

هنا.المرخوخهذاتكعير!.كلكمتولا.الخارخفىهربواأشلاعهـاولفرو!

.284.Secret Societies and Subversive Moment. Nasta H. Welster. London 1928. s)ر(

السايق،المصدر)انظر:."الأدى!رقعلىالواسعلاطلاعهمعروت"ارجلهنْالالك!بهذأرأمزورارنتالدبهرر!ف(4)

.(200"ط
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عبدحكمنظامبدلتاليئالسريةالمنظمةوهى1"والترقيالامخادجمعية1"الماسونيةالمحافل

الحميد.

جاءتوقد،مسلمة-يهوديةأويهوديهَعقولاَكانتللحركةالحقيقيةالعقولإن

شبهوْاالعالميبنالرأحماليينومقسلانيكيهودومن"الدونمةا"أغنياءمنالماليةمساعداتها

(1).ا"َاضيأولندنباريسفيوربماوبرلينوبودابستفيينافي،العالممِنن

عبدالسلطانضدالانقلابنجاحبعددمشقوضعيصفوهوالبارودك!فخركطويقود

كاذالذيالماسوني!"المحفلي111اللوجدعايتهمنشرعلىالاتحاديينساعدا"وقدالححيد:

."روَمسدلاقبلمغلقاَ

جديدأمحفلاَواًسسواثهلهمالأعضاءوجمع،أبوابهالمحفلفتحالانقلابا"وبعد:يقولثم

الآسكتلندي"ا.)2(بالمحفلوربطوه"ادمشقانور1محفل3اًحمو

فيالآعضاءمننوعانهناك"اكان:ِىَلأي.مماوالترتيالاتحادجمعيهَأعضاءأحدويعترف

11والاًمالأبمنا"الأخاسمعليهنظلقكناوهذاالماسونيبالمحفلمرتبطأحدهماالجمعيهَ:

ملاًاتف(3)ا"طقفالأبمن"الأخاسمعليهنطلقفكنااطاسونيبالمحفلمرتبطغرو(خر

ذاكًا"امرير:بتساؤلالاعترافهذاعلى"افاضل"انجيبالمعروفلكرَملاالكاتويعلق

وخدمةإمرةتحتأمترى؟ياالدولةإمرةتحتالثالثالجيشفيالاتحادونالضباط

،).،1؟االيهودية

الألسَاروراءمنتنسجهااليهوديةالأيديبهانتاليالموامرةهذهأنذلكمنىهدْالاو

مثل:براتةشعاراتوتحتوالاستبدادالظلممقاومةوباسمالاصلاحباسمتتمكانت

.المساواةالإخاء،،الحرية

"اوالعالمتركيافياهاسونيةا"اباسملَركيافيالمكتاباَأصدرواالذينالماسونيونينكرولا

(rkiyede Msonlk"ء!فا!Di "*ada)ا،لم:يأتيمافيهنقراًٍذاالمؤامرةهذه!نيمدوره

الحرية،مبادئتحملكانتيلأنهابالعملالماسونيةللحركةالسماحالثالهقالحميدعبديستطع

.134-135.1((The Rise ofAlationality in the Balkans, London 1917.p.p

.6319:ر%دقابىفخرى،الارودفىمذكرات(3"

.432ص،كوراني:دبأحمد،وترقيوامخادتاريخيزانقلاب()
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طوالعحلهافيسرىبشكلالماسونيةالحركةاستمرتفقدذلكومعمحافلها،بإغالأقفقام

الكبيرالإيطاليبالمحفلالمرتبطالكبيرالتركيالمحفلوتأسس.19،9-؟876الس!نوات

الماسونيةانتشرتو"وقدباثسا""اسافاقبلمن؟4Aliسنةفي"ريزورتا"ا.ممحفلالمسمى

الحركةويشلمجدنْاحاولالحميدعبدنًاومعوحواليها،سلانيكفيخاصبشكل

11اَلJjjر"امحفللاسيما،المحافلهذهقاتوا"وقد"مسعاهنييوقتلمأنهإلاّ،هناكالماسونية

كانكماوالترقى.الاتحادجمعيةحركةوتوسيعتاْسيسفيكبيربدورفاريتاس"111ومحفل

(9).ا"ا089سنةالحريةإعلانثنيدورهمللماسونيين

فيهىضدهالمحاكهَالمؤامرقخيوطنْابكاولوعيعلىالحميدعبدالسلطانكانوقد

11أرتوكالدين"احساميقول.هموفلسطبنسدَملالبيعاستجابتهملعليالعالميةاليهوديةاًيدكما

(2)"عهدينفيالأستاروراء"ماكنابهفيتركيافيالسابقينالقوميالأمنرؤساءاًحدوهر

السلطاذحراسةفيكنتا"عندما:اليادبرها"زنونخيالةأولملازمصديقىمرةلمني"قال

قائلاَ:الأيامأحدفيالمخلوعالسلطانليشكااطميد)3(عبد

اًستطيعلافأنا،الماسونياليهوديذلل!قبلمنالخلعبقرارتبليغىهر2لمئعااًشدن"ااٍ

كانلقديلدز،إلىجاءواالذين"النوابا"المبعوثينوفدبينمنصو"قره"اععانوئيكنسيان

!حالرسولزمنمنذاليهوديكنهالذىالحقدمدىنعلمجميعأوفىت.الخلافةطقامحانةٍاهذا

الأيامأحدىِفجاءلهنماالعثمانيةالسلطةعرلقعلىكنتوعندما،الخلافةولمقامللإسلام

غايةأجلمنوذلكاطاخاميينرئيسمعالعالميةاليهوديةالمنظمةسسموً"اهرتزل"تيودور

علىالحصولهوطنبهمفكانمقاصدهملمعرفةإليهمللاستماع3الزياروتبلت،صهيونية

"احب:خجلبلاقالهرتزلتيودورإنصتلذللث،القدسىيقترحونوكانوالليهود.وطن

حالاَالذهبمنمناسبةترونهااليئالملايننلتقد!بممستعدونبأنناجلالتكمعلىأعرضأن

.،،القلساًجلمن

عرضإلىاليهوديينهذينالجراًهَوصل!لقدمل!تاًرأسى...لىٍايطفرالدمبأنشعرتُ

-296.Yaymevi - Istanbul- 1965, s؟!لةA. Semih Yazicioglu, Ba-ءط("F uk،ثًط!ye'de Masonl4ز!rki7ءعnyadaا")تص

.50.3Devrin PerdeArkasi, Samih Nafiz Tansu,ولs(13

كماال!لقانيةالحرباندلاعحئمشددةحراسةختهاكأقامجث"ولنبكا"مدنةإلىخلعه!دالحميدعبدالملطاننفى"31

قرحه.صيأن
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.11بالماليباعلاالوطنإنحالاَ..هنامناًخرجا"اهما:صرخثُسلطنتنامقامفيالرشوة

خراجهما.باٍأمرتهمالقصررجالدخلوعندما

عدمجزاءهو"سلانيكا"فيهنااًقاسيهماوكلالعداء،اليهودناصبىالوقتذلكومنذ

(110لليهود"اوطناَإعطائى

أفنديمحمودالشيخلىٍاوجههااليئ(2)رسالتهفيالحميدعبدالسلطانيشيرنفسهالشىءلىواٍ

علىأعرضالمقدمةهنه"ابعد:والتسليمالحمدبعدفيهايقولحيثمنفاهمنالشاماتألى

ذمةفيكأمانةالآتيةالمهمةالمسألةالسليمةوالعقولالسصاحةأصحابأمثالكموإلىرشادتكم

جمعيةرؤساءصتالمضايقةبسببمخطأسوىمالسببالاسلاميةالخلافةعنأتخللمخنماٍا:التاريخ

الاسلامية،الخلافةتركعلىُترِبجأواضطررتوقديدهم"اتوركا"جونباسمالمعروفةالاتحاد

قيللصهودتوميوطنتاْسيمىعلىأصادقبأنعلىأصرواواًصرواقدالانخاديينهؤلاءإن

وعدواوأخيراَ.الاقتراحهذاةيَعطقبصورةأتبللمصرارهمٍاورغم-فلسطين-المقدسهَالأرض

أيضاَ،قطعيةبصورةالتكليفهذافرقضتُذهبأ،إنجليزيةليرةمليونوخمسينمائة015بتق!م

وحمسوذمائة؟5!عن-فضلاَذهبأالدنياملءدفعمَملوإنكم:الآتيالقطعىبالجوابواًجبتهم

والأمةالأسالاميةاالملةخدتُلقد.تطعىبوجههذااقتراحكمأقبلفلنذهباَ-إنجليزيةليرةمليون

السلاطينمنوأجدادىبائى1المسلمينصحائفَدّوسأفلنسنةثلأنينعنيزيدماالمحمدية

اًيضاَ.قطعىبوجهتكليفكمأقب!!لنلهذا.العثمانيينوالخلفاء

هذافقبلت2ُسلانيكإلىسيبعدولْئأنهموأبلغونيخلعى،علىاتفقواالقطعىجوابيماوبعد

والعالمالعثمانيةالدولةألطنيبأنأقبللمأنئوأحمدهالمولىوحمدتُهذا.الأخيرالاقرَاح

المقدسةالأراضىفيلِهوديةدولةبإقامةتكليفهمعنالناشئالأبديالعارلهذاالإسلامي

ماأنوأعتقدالمتعاليةَلدوالثناءالحمدأكررنيفاٍولذاكان.ماذلكبعدكانوقد،فلسطين

.هذهرساليئاًختموبهالمهمالموضوعهذا!نيكافعرضته

جميعإكسلامياحمَرامى.بقبولتتفضلوانًاوأسترحموأرجوالمباركتينيديكَماًلثم

والأصدقاء.الأخران

.150-5.s،ةل65!ل+iz7لا *3،* Perde Arkas,, Samihا،"!ق

.691العدد9721العربىمحلة.الأفغانيلسيدالمشايخة"المصلكةومترخةاحلطاناخالعةهيالمهوية"اكانت:مقالةانظر(21

الرصالة.هذهحررةولدشخ
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المعظماىذاَمسأيا

ومخيطعلماً،حماحتكمنحيطنًاالاطالةلهذهدفعىولكن،البحثعليكمأطلتُلقد

أيضاَ.علماَبذلكجماعمَكم

وبركاتهاللَةورحمةعليكموالسلام

132919122ني

المسلمينخادم

المجيدعبدبنالحميدعبد

...!ضينوبهممص،لرقىتأرحبم

"أ:هـ،ابر مملىنماعلصئ"يح!،،.ةلم!للسينص!نجه،ص

...،ابرىليِل.ابخهنتا،ا!.ا"هم!ين-!مُد!لىر؟عكلشاا!صباط!صص

،حيمادويىربرر،،احسزطيلغااضبرصننر!ثرريمت

-حضلهـض!ثا4،ط:زن،همر؟يخيرن،:زب.تأندي!كض،لهتَء؟

!ا!.ريرفارنجما.ىنجاا"ر،لفبى،ايمفاَ""،ء،بممَ"تعايرص

كاكل-،يبئلمجركأص،عاضر./م%ىكلمقانكلرهـيمرتنررحرشرله!

ليره،ر،زلَنيلصدانم"ر-،تلى!ا،مرو.!للر،،كل،ا!ي.ممزبخللىrذ/

ءيخص.ضاةا"رىلَهز.تعذليراضو"اىو،نزم،.مرِن،ررض،كد"س

-ؤطكلرأبرأريرتيئزبررايهميرنرمآ"ر"%وبم""3كلزَيا،!ت.تريخند

نما،،تاحيركزتمر،ر،آتراصىخرلر"ىا!فصايي،،!،لريخرذ12

ةاتوفيصنذضر"لهرنر-بر!ترمى.برآصكلقاىلزنجيابئنحا

ءل!ا!صب!،لقضال،صرفكخمباصزا!.!جلبلي،تجاىضا

،.ج..."ىص%ت-ط"صأصكلا.فى.مرمزاير/مم!ءث!،،-*اء.نركق3

..ك1،ربىششى(جرىف.ر!حبالمتررجرك"نرئه،ركلتا00آيهرُا

ْ"يَخبرليص"علافغا،"يريرىر!:،تف!ىءَكأ!،!ثفَْ،كأت"

برريه!.سبرهشضس!ُأس،فيطجير.!ابرا.لرآ.،بمرى

ىلز!ُصرا"يعبىنلمئهلَننمينر!ثرنجرلصيخ!ناكل.*كلبرىل*7.،.

ئم،مجْرآلبهؤبراِم!ْهل،!تت.ء.؟بربرر!ىيخمكلفيي%ا2كا،

رَبربلىا"برنمِذ.رير،ىِف.؟يراَقي4.؟في،لزرطرير%انل،.ُإ"

ابرمحمودالشيخالىسلانيكمنبعثهاالتيالثاقالحميدعبداللطانرصالة

علىالمرافقةقبولهعدمبببكانالعرشعنخلعهأنفيهاييندمثقفيانمات

فلطين.أرضعللليهودقويىوطن)لهاه
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بنظمالشراءبدأوالترقىالاتحادحكومةتلىالماسونيةالمحافلبراسطةدوهِملاهيمنةوأمام

:قالالذىأشرفالشاعرمنهمنرىمنهولَسخرالوضعهذاتنتقدأبيات

اليهود)1(بدولةشبيهةحكومتناأصبحت)العودتمِنن(الدونمةبعضبفضل

نابىِ:الشاعروقاذ

مسلما9كانمنالأوضاعهذهعلىيصبرفكيفالعالمفطالماسونيةكفرانتشرلقد

ةيكرَمهلاإلىترجمالذيكتابهفي(+!س!!3"ح+!س3)ورنرتيودورالغريالكاتبويشير

قوفييهودىثيرتاًوجرديعدلماطوضرعنًاإلىالإنكليز"قبضةتحتالأتراك11:عنوانتحت

(2).َالعفالحكومةفيدخلواإفمبلوالترقيالاثخادعلى

ديئالأقِالخطابيلقىبيروتمدينةعنالنائبصالحرضاالسيدنرى1911سنةوفي

فلسطينفيالصهيولمقالخطرإلىمشيرا1911سنةميزانيةمناقشة.ممناسبةالنوابمجلس

:فيقولهمخاصةنقودبسكويقومونبهمخاصهَوطوابعتلمهميضعونبدأواأنهموكيف

اْملكولا.بالدولخاصهذاأنعمْمهبخاصةونقودوطوابععلمبوضعاليهودبدأ"لقد

مننماذجلكمعرضشكرىالسيدولكنوالنقود،العلمحولوثيقةيدفىثنيحاليأ

لقدترشأ.بخمسينبلقرشىبألفليسفلسطينفيالأراضىيشتروناليهودبدأطوابعهم.

ألفمافقيمنعددهمواقتربامستعمرات"ا1مجمعاتإلىوحولوهاكثيرةأراضىاشتروا

(3).ا"أيديهمإلىالمنطقهَهذهنيالاقتصاديةالقوةوانتقلت،نسمة

أفىإلىبيعهاباتاَمنعاًومنعسلطانياَملكاَفلسطينأرضالثانيالحميدعبدالسلطانجعلبينما

وسنتوالترلهَيالاتحادحكومهَفجاءت.الأراضىهذهبشراءاليهودقياميخشىكانلأنهف!جأ

(ث).فلسطيناًراضىومنهاالعثمانيةالدولةفيالأراضىشراءالأجانبنجميعأباح!اليئالقوانين

التركيةالمصادربعضهناندرجالموضوعهذاحولذكرناهاالتالمصادرقدىوعلاوة

التأثيريًا،الموضوعهذاتناولتالتيالمترجة"اوغيرالتركيةلىٍامنهاا"المترجمةوالأجنبية

والترقي:الاتحادجمعيةعلىالقوىواطاسونياليهودفى

1951C:2)(؟) Haziranه،،"،!si!ملfarmasonluk. (Resin-di tihmecmح*Terakkiةلو،)!مأ*!ك.

.18،6221525،30،289رفمالركيةالرزارةرناسةأرشيفانظر:(1ر

.12.s،لا..،,.Altinda (19 18-1923), Theodor Werner, b. yرهمه8رingilizlerin Yu12)ْا*ات3)!ل+ط

.369.0155+: Osmanli Meclisi Mebusa' nda, s131لأ.هـ

.368-369.Abdulhamid Han, 0. Faruk Yilmaz, sوللأ"ءلمSultan4ءلمء3يلم( Bclg)
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63،medeniyet dergisi say7حTurk-Mason is birligi" (Tihةلأ"ة*:Angelo Jacovella.

(2)(1999Haziran

+)".n davasiةFilisح!Siyonizm":طهعMini Kemal.

31م!حة!3"،!(،) Mart":!يا+"!لMnctafa.

Bernard Lousie "The Jews of Islam", Princton 1984.)ْ ".

(6،.1964eti ideal kolu" Istanbulلإselme cemiكالناN. Sehsuvroglu: "Turk yنم!ة!.

(""birligiة؟sonوللأ-Jon Turk.،:ماlس!co! vلأloJس!Ang.

""1960.1M. S Anderson: "The Eastern Question",Newo York.

'".1958William Yale: "The Near East A Modem History" New York.

,Tulin Altinova.!6!م""Msolkح"ll, Itiad- Teekiح!Angelo Lacovella, "Gonye.

1"1998.1Istanbul

ذكرهانملكولاجداكثيرةالارتباطهذاعلىوتؤكدالعلاقهَهذهإلىتشيرارخطوالمصادر

هنا.كلها

التيوالشخصيةالسريةالرسالةالأخيرةالسنواتثنينشرتالىالوثائقأهممنولع!!

وزيرإلى0191اًيار29بتاريخلاونزجيراردالسيرإسطنبولفيالبريطانيالسفيربعثها

علمأستاذكيدوري""ابلىلهاوقدّمالرسالةهذهنشروقد،هاردينغشارلبريطانياخارجية

وزاردوثائقفيالرسالةورقم،1974سنةبلندنالصادركتابهفيلندنبحامعةالسياسة

c.800/193!)البريطانيةالخارجية (F.Oمحمدالدكتورقبلمنالعرليةإلىالرسالةترجمت

19أيار،"اعربيةا"؟فاىَمجلةمنالتاشعالعددنيون!نَرتحسينتوفيق VA.الرسالةونص

يأني:كما

إحمان.ترخواعهسابؤَتحريةوزيرمرفكتابهدامليل!ليةا،والماص:الترقي،،1.لاخاد(؟)

."الفتاةوتركياسرنننلماا+يئ"التعا!ن()

فلعلين".وئية"الحهرنية"

.93751Afart 3Facia.si. Mustafa Turan. Fatih Matbaast. Istanbul4)ؤلم،

.4981ينغترنبر،لريىبرنار"مالاسا3"يهرد

.9641إ!نبرلأوغلر..شاهسرارندديع:المولفالتركبةتالتعاليلجمعبةالعقائدق"الذراع

.82ص،والمدنيةْ"التاريخمجلة،"والماسونيةالقاةتركيا!!شن"العا

.4961يخريرركاندرسور،.!.م:لقلم!الرقبة!!المألة

.\9،د،،كرر!رينيال،وي:بفمأالآدق"،للثرقالحدلهث"الاريح

أصفا.افىتواس:ترحمةلاكرفيلا،امخيلو:تألي!اماسونية"،واوالترتيالامخاد،والهلاقالمثك"ا
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cط()سر

(وسريأشخصىهادرينغ:شى.السرإلىلاوتر.جالسرِمن

1910أيار29القسططية

!شارلعزيزي

مححدتعهمِننشائعهَحولنيسان25بتاريخوبرتيتكم،نيسان23بتاريخغورستبرقية

معوثيقةعلاقةعلىنهمٍايقالالذين"االقسطنطنيةفيالماسونيينعنمصرفيمندوباَفريد

الأوروبيةالماسونيةعنالتفصيلمنبشىءإليكاكتبنًاعلىحملتئ"والترقيالاتحاد4ِدج

هذهلأنوسريةشخصيةبصورةإليكأكتبوأنا.الفتاةتركياحركةعلىالمسيطرة

كبيرحدٍكاهىوأمريكا،إنكلترةنيالماسونيهَخلافتلىتركيا،فيالجديدةالماسونية

لأن،السرية.ممنتهىإلاّعوضَوملاعنمعلوماتاْيةعلىالحصوليمكنولا،وسياسيةسرية

زبانيتهاأيديعلىالانتقاميخشونالسيالهيةْأصارهاعنيكشفونالذينالأشخاص

الماسرنيةرموزعنكشفالذي،المحليينالماسونيينأحدفعلاَهددأيامبضعةوقبل.السريين

.الطوارئحالةظروف.مموجبالموجودةالعرفيةللمحكمةيقدمنًاب

فيالفتاةتركياحركةعنمستقلةكانتباريسفيالفتاةتركياحركةأذعليكئَخفىولا

حواليسلانيكفيويسكن،الداخليةجراءاتهاواٍاتنجماتهامعظمتجهلوكانت،سلانيك

لاوقيسبططائفةْمن000002و،أسبانياصلمنيهودي00،8منهم،نسمة؟000004

حصلواقدالأصلالأسبانعىاليهودهؤلاءومعظم(\"،بالاسلامالمتظاهرفىاليهودمنأوا"كذا"

ناثاذفاليهوديالإيطالمِة.المحافللىٍاينتمونماسونيونوهم.الايطاليةالجنسيةعلىالماضىثني

،الوزارةرؤساءمنوسونينو،لوزاتيواليهوديان.الماسونيةنيرفيعأمركزاَيحتلرومابلديةسيْلر

ذْاقعمونوهم.الماسونيينمنيظهرفيعاأيضاَهموالنوابالشيوخمجلسأعضاءمنوغيرهما

طقوسه.وتتبع"االقدمالأسكلندى11المحفلمنفروعهيالماسونيةمحافلهم

الآذويختلسلانيكمنماسويئيهودي-وهوصوترهعمانولًيلأ!سمىأعوامبضعةوقبل

سلانمِكفيمحفلأيطاليةاٍلاالماسونيهَمعبالتعاون-التركيالمبعوثانمجلسفيسلانيكمدينة

.،انمهْالدو1،جمعةيفعد(11
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ومدنيين،ضباطاَالفتاةتركيارجالأقنعكاراسوأنوييدو.\رنرورتا"ا"ماسيدونيا.ممحفلسمي

وضاع9ا1علىالمستساغغيراليهودئالنفوذفرضذلكمنوهدفه.الماسونيةإلىبالانتماء

تضليلفيالفتاةتركيارجالمساعدةيريدإنمابأنهيتظاهركانوإنتركيا،فيالجديدة

الماسونيالمحفلهذالأن،الماسونيمحفلهفطالأمنومنحهمالحميد،عبدالسلطانجواسيس

المالأحقةضدالعثمانيةالدولةفيللأجانبالممنوحةبالحصانةيتمتعأجنىبيتينعقد-نيالذي

بعضعرفباشاماهرإحماعيلأنويظهربالحركةالحميدعبدجواسيسعلموقد.والتفتيش

يلدز.قصرإلىونقلهاأسرارهم

ظرو!فيباشاماهرإحماعيلليَمغا،؟908سنةالثورةقياممنقصرةمدةوبعد

منأسماءيسجلونالماسونيالمحفلمقرخارججواسي!العثحانيةالسلطاتووضعت.غامضة

فيفأدخلوامعاكسبإجراءالاجراءهذاعلىالماسونيونورد.والمدنيينالضباطمنيرتاده

لحركةالمخططينأنويظهرا"الإخوة"امنواعتبروهم،السريةالشرطةمنعدداَالماسونية

تركياأعضاءشعاراتكان!اليهود.منالأولىبالدرجةكانواسلانيكنيالفتاةتركيا

الإيطاليهَ.الماسونيةابنكارمنا"ىخ!تلاو،العدالة،الحرية11:الفتاة

القسطنطيةإلىوالترقىالاتحادجمعيةانتقلتوحالما8،19ثورهَمنقصيرةمدةوبعد

دورأيلعبكراسووأخذ،ماسونيينكانواقادتهامنَاِربكعدداَبأنالمعرؤفمناًصبح

لوحظوقد.البلقانفيوالترقيالاتحادجمعيةفرععلىالسيطرةفينجاحهذلكومنكبيراَ،

الجديد.للعهدمتحمشين7تيدموًكانواانتماءاتهماختلافعلىوالأجانبالمحلمِناليهردأن

الخفية،للجمعيةبالقوةجاسوساَ-الأتراكأحدذلكعنغبر-كصايهودىكلأصبحلقد

لَركيةا".ئورةهىمماأكثريهوديةحركةهيإنماالحركةإناا:يقولونوبداًالناس

فيعوظفاَيكنلمالذيبريموليفى،يدعىوماسونياَيهودياَالايطاليةالحكومةوعينت

للوالأياتسفيراَستراوساُوسكاروعينسلانمك.فيالاعاماَقنصا3القنصلى،السلك

أترقدشيف،جاكوبمعبالتعاونهذا،سنراوسأوسكاروكانءالقسططنيةفيالمتحدة

الخططمنبدلاَالعرا!إلىاليهودهجرةيحبذودوجعلهمالمتحدةالولاياتفياليهودعدى

الصهيونية.منموسعةصيغةذلكباعتبارالأخركط،الإلهليممِة

منأسوأويراها،شديدةكراهيةالماسونيةيكرهالعقيدةالمستقيمالمسلمنْاعليكيخفىولا
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المناهضةالحركةفيبوضوحللماسونيةالعدائيالشعورهذابرزوقدوالالحاد.اللادينية

أو(1)،ما9/4/1309يوموقعالذىالتمردفيذروتهابلغتوالتيوالترتيالاتحادلجمعية

ذأالوقتذلكفيالمراقبعنيغبلمولكنمرضياَ،تفسرِأالآنلحدالحوادثهذهتفسر

كاملكانوالئالعاصعهَ،إلىسلانيكمنخصيصاَأرسلتالتيالأربعةالأفواجبأنيلاحظ

ب"الحركهَيسمىماأوالتمردبدأتاليئهى،الثالثالجيشإلىيعيدهاأنيودباشا

رمزيالعقيدسلانيكمنوالماسونيبالاسلامالمتظاهراليهودىإمرةتحتوكانت"االرجعية

العساكرتصرفبسببالعسكريةالعرفيةالمحكمهَاًماميُحاكمنْامن-بدلاَالذىبيك،

الخامس.محمدالسلطانحربيلاركانرئيساَغثينمرته-ٍاتحتكانواالذين

منخلعهرسالةالحميدعبدالسلطانإلىحملوأالذينالرجالأحدصوقرهوكان

اليهودوالترقىالاتحادجمعيةصيردنيعندسبُحو،سلانيكإلىالحميدعبدنُقلوتد،السلطة

الحميدعبدالسلطانخلعتمأنوبعد.عليهمشرفاَبيكلرمزفيأخعُينحينفي،الايطاليين

الذفي"إسرائيلا"مض!هدمنبالخلاصالبشالْرتزفسلانيكفياليهوديةالجرالْداًحذت

الأحمرالسفرجوازوضعوالذى،هرتزلالصهيونيالزعيملطلبيستجيبنًامرتينرفض

وغيراليهود،البولونيينالمهاجرينضد،الأجانبتانونبريطانيا(في)أكطعندنايقابلالذى

الصهيولىِالمؤتمروأعلن.فلسطينفيالصهيونيالحلمتحقيقدونحالتالىالأعماكمنذلك

بيناليهود!العالمانقسامأن19!9سنةالأولكانونشهرفيهمبرغفياطنعقدالتاسع

انتهى.قدفلسطينغيراخرىمناطقإلىالهجرةودعاةالصهيونيين

،كِملجاويدعُينإلوقتنفسوفي.ا"ة!كرتلاالثورد"امعجزةبفضلموحديناليهودوعاد

بينعا.موهوبالذكاءبارغوماسونيالأصليهودىوهو،للماليةوزيراَ،سلانيكنابً

طلبأ،الأعظمالصدرباشاحلمىوقدم،للداخليةوزيراَماسولهنماأيضاَوهوبك،طلعتأصبح

طلبه.يلاحقلمولكنهالماسونيالمحفللىٍاللانت!ماء

منالعسكريةالعرفيةالمحاكمفيالضباطمعظموكاذسنثين،لمدةالعرفيةالأحكاموأعلنت

يهودفى-رجلنيُعوللمطوعات،صارماَقانوناَيصدرأنالنوابمجلسو"أمر".الماسونيين

بسلطاتيتمخامطوعاتامديروكان.للمطبوعاتمديراَسلانيكمنوماسولهنماالأصل

ا!ادمة.االغصولفيالحادتةهذهالرحبعضصتناوا!"1)
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الجديدالعهدلىٍاوجهتذاٍاالصدورعنصحيفةأيةىقفأنيستطيعكانحيث،واسعة

صاحبىصلأنمكانهباٍكانكماب"الرجعية"رصمالنظامانتقادوكانشديدنقدأى

رحميهَشبهتلغرافيةاًخباروكالةوأنشسًت.العسكريةالعرفيةالمحاكمإلىومحررهاالجريدة

.إدارةتحتووضعت،والخارجيةالداخليةالأحداثفيوالئرقيالاتحادجمعيةيًارلتقدم

سلانيكمنوصهيونييهوديمحامتعييننيتنححالمساعىوكادت.بغدادييهودتي

العدلية.لوزارةمستشاراَ

الأصليهوديرجلالقسطنطنيةفيوالرَقيالاتحادلجمعيةىسيًلرلاالفرعيرأسوكان

مجهدد.ممحاولاتسلانيكمنوماسونيالأصليهوديرجلوقام.سلانيكمنوماسولهنما

سعيدالأميرنًامع،الآنلحدينجحنمولكنهالقسطنطينيةفيالعاصمةأمينمنصبفيليتعين

إسطنبوكفيالعاصعةأمينويتمتع.العاصمةأميننائباًصبحقدمصرىماسونيوهو،حليم

مدينةممثلىوانتخاب،البلديةبالانتخاباتاطتعلقةالقضايانيوخاصةواسعةبسلطات

.(النواب)مجلسالمبعوثانمجلسنيالقسطنطِنية

علىتسيطرالئ"االعامالأمن11.ممديريةالعَدرممةالشرطةوزارةأبدلتنفسهالوفَوفي

"النواب"مجلسوأمر.سلانيكمنماسونيإمرذتحتووضعتالجندرمةا"11واللركالشرطة

الجصعياتجميعحلمنوالترقيالاتحادجمعيةمكنالذكما"االجمعيات"قانؤنبسنأيضأ

والترقىالاتحادجمعيهَقامتأنوبعد..اغ.واليونانالبلغاربينلهااطنافسةوًافاالمماثلهَ

إلىسريةثوريةجمعيةمننفسهابتحويلوزيفاًكذباَتظاهرتهذه،الأفواهتكميمبعملية

ففسهالوقتفيلوحظأنهعلى.معلنداخلىنظامذات"اجتماعيةوجمد4ِسياسىا"حزب

المدكجميعفى،الأرضباطنمنالمطرشِبثقكما،بكثرةتظهرأخذتالماسونيةالمحافلأن

ماسونيأمحفلاًعشرافتإنشاءتمحيث،كذلكالعاصمةوفيمقدونيافيوالصغرىةيسيًلرلا

.المنصرمالعامخلال

قدالماسونيةامخافلسريةأنليعلموالتحقيقالتحرىمنكثيرإلىالمرءيحتاجولا

"اسرية"جمعيةتعدلمأفاأعلنتالقيللجمعيةالداخليةالإجراءاتلاخفاءَايًلزجاستخدمت

ذويمنوغيرهمالموظفينأنيبدوكصا.سريةبدعايةتقوآزالتماالجمعيةأنويبدو

علئتتوقف،رزقهم!واردوبالتاليولَرقياقم،،مناصبهمبأناومِهفُاقدالمهمةالمناصب
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أصبحواماإذابأنهمبعضهمو(خبر.إخوةيصبحونحيثالماصونيةالمحافلفيدخولهم

القوميةالبلادعظمةفيتؤثرالئالمَضايامنوتيرهاوكريت،مصرقضيةنفاٍماسونيين

سيصبحونوأفملهم،ستكشفالكبرىالسياسيةالعالمأسراروأنتركيا،لصالحستحل

يزورعندماالرموزمعهويتبادلوايصافحوهنًابإمكافموأدْإنكلترة،ملكإخوان

البريطانيالماسولهنماالمحفلبزيارةالجددالماسونهؤلاءمنكثيرونوقامالقسطنطية..اغ.

المحفل.هذاإلىالانتماءفيفعلاَبعضهمنجحوقد"اتركيا".اسمتحتطويلةمدةمنذالمؤسس

إلىينتصونإنماالماسونيةباعتناقهمبأفعمالاعتقادعلىلحملهماطكثفةالجهودبُذلتوقد

تتبعباْنهاتدعيمصر،فيمثيلاتهاشأن،الجديدةاطاسونيةالمحافلوهذه.إنكليزيةمرسسة

منبراءةمبالهضرةغيربصورةتحملنهاباًكذباَتدعيكما8العتيقةالأسكتلنديةالطقوس8

استثاردَذلكمنوهدفهم.نكلترةٍاملكرعايةتحتيعملالذي،الأعظمالأسكتلندىالمحفل

كافة.العثصانيينطبقاتنفوسنيإنكلترةباسمتقترنالتيالثقة

الضباطمنوخاصة،الضباطمنكبرعدداْدخلالجيشعلىقبضتهاالجمعيةتشددولكى

ودخلبيك.نيازكنماسًارمسقطلىٍانسبة"ريسنا"يسىماسونيمحفلفيالصغرة،الرتبذوي

الماسونيالمحفلفيأعضاءوأصبحوا،والأعيانالمبعوثانمجلمىفي-الجمعيةنوابمعظماطاسونيهً

المالية.وزبكوجاويد،الداخليةوزءبكطلعترؤسائهكبارمنكانوالذيا"الدستور"

مصادرعنمبعدينأصبحوابأنهممنهمالعربوخاصةالمعارصْة،نواببعضأدركولما

ماسونيةمحافللهمينشئونبدؤواالمحليهَ،تارماًوملاوالسياسيةالأسرارلَياروخارج،السلطة

وا"أصدقاء"العثماني"التآخيمثلاَفأنشأوا.القائمةالمحافلإكينضمونأولهم،خاصة

السنةأهلعنالمنشقون،البكتاشيةطائفةأبناءاظهرتقدمماإلىوبالإضافة."الحرية

ومقدونيااْلبانياجنوبفيمعظمهميسكنشخصمليوننحوعددهمليلغوالذين،والجماعة

أظهرواتنطمها،يشبهتنظيمولهمالماسونيةالطقوستشبهسريةدينيهَطقوساَويمارسرن

التيالحقهَالماسونيةبروحمدفوعينالبكتالهنمِونهؤلاءوكان.الماسونيةإلىالانتماءثنيرغبتهم

الأوروبية.الأقطاربعفىفطالمرءيصادفهاالئوالالحاديةالسياسيةاهاسونيةاعنختلف

المد3فيأحماؤهاةيتَالاالمحافلأنشئتتقدمامِمفذكرناهاالتياهاسونيةاالمحافلإلىوبالاضافة

و"نهضةوالترقى"اللاتحادالحصيمونوا"الأصدقاء"االشرقيا"الوفاء:0911و9091سنتيبين
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اسموهوو"الفجر"ممَدون!ا"""نهضةمحفلمنوفرع"النهضةا"والوطنا"ا"و"او"الحقيقة"ابيزنطة

الماسونية،المحافلهذهجميعأنرليدو.المصريةالسريةالسياساتفيالباحثينعلىيخفىلا

كانٍذااليهود،لهايخططأويقودها،كانومقدونياسلانيكفيالماسونيةالمحافلشبكةمثل

يكونوالمإنتقريياَ،تماماَفيهاممثلينغيرالمحليينالمسيح!ننمنوغرهمواليونانيونالأرمن

الأمير،هذاقامفقدالمصرممط،حليمسعيدالأميرتقدمفيماذكرتوأنوسبقعنها.مبعدين

كراهشِهمدفعتهمالذينالمصريينمنوغررهمحسن،عزيزوالأمر،حليمعباسوأخوه

لها.الماليةالمساعداتمى!دقتوإلىوالتركَلالاتحادجمعيةمعالعملإلىالخديويلسصوالعنيفة

بوساطةالعاصمةإلىأدخلتوالتيالفتاةتركياأعضاءماسونيةارتباطهاتمالتيوالطريمَة

سواحلعلىالسياسةتسودالتيالمتعارضةللتياراتعرضةالمصريةبالماسونية،سلانيك

رواياتيقدمونأنفسهموالماسونيون.واضطرابغموضمنتخلولاوهيالبسفور،

بالفعل.حدثعمامتناقضة

قبلمنبهمعترفبأنهيقالالذي،الأعظمالمصريالمحفلرئي!راغببكإدريسكان

وسوريةمصرفيالماسونمِةالمحافلمنعددعلىوالمهيمنالموسس،الأعظمالأسكتلنديالمحفل

الروممنكبيرعددانتماءوهيألاَغرييةظاهرةتطالعنالبنانوني،ولبنانوفلسطين

الماسونية.إلىالكاثوليك

وجنوبوالقدسمصرفيالماسونيةالمحافلمنعدداَباشااًورفيمحمدأسسوكذلك

ربيعنيالقسططيةإلىولًدِم"منظومته"،نيالماسونيةالمحافلإدخالإلىيطمحوكانسوريا،

الجيشَوحداتتمردحدثفلما،الصعوباتببعضاصطدمولكنه،الغايةلهذه1959سنة

مصر.لىٍامسرعأفعاد،الخوفاعتراهم914،19/؟3في

قدكالنالذكطحسن،عزيزالأميرراغبإدري!خولالأحداثتلكوتوعمنمدهَوتبل

المحافللضميسعىأنالاسكندريةفيالإيطاليالماسونيالمحفلنيعشرةالسابعةالمرتبةبلغ

منمدةبعدالمفاوضاتبدأتوقد.الأعظمالمصرىالمحفلإلىالقسطنطنيةفيالماسونية

علىتموالتيالعاصة،إلىالماسونيونوىجههايقودهاكاناليئالمقدونيةالعساكردخول

اهّدعيكانلأنهةدِلدشمعارضةالماسونيةيعارضكانالذيالحميدعبدالسلطانخلعيدها

.خطرةسياسيةسريةجمعية
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عزيزالأميرفرفعالإيطاليالأعظمال!نَرقمحفلمنالضرورلِةالموافقةاستحصلتوتد

يوسفبوساطةالبلجيكىالأعلىالماسوتيالمجلس.عنصدرتخاصةموافعَةبفضلحسن

الأعظمالشرقمحفللأنشاءالصلاحمِاتوخولوالئلاثين،الثالثةالدرجةإلىالسكايحنابك

!-زوبكطلعتمحمدوجعل،1909سنة8شهرأو7شهرفيهذاحدتَلتركيا.

عبدعلىالمقدونيةالقواتانتصارأنتقدآمماويتبين.المحفللهذاالأغظمالرئسِىَالداخليهَ

منالمستوحاةالماسونيةانتصاريعىكانالقسطنطنية،واحتلالها،190913فيالححيد

جميعانضمتوقدبريطانيا.قبلمنبهالمعترفمصرفيالأعظمالماسونيالمحفلعلىإيطاليا

مقدونيا.فيالماسونيةالمحافلفعلصَوكذلك،إليهبالتدريجالقسططينيةفيالماسونيةالمحافل

الأعظمالشرقلمحفلوغيرهاومصرسوريافيالعثمانيةالماسونيةالمحافلجميعتخضعأنوتقرر

الغاية.هذهلتحقيقمصرِإلىالسكاكيئيوسفوبرفقتهحسنالأميروعاد.العئعان

أفما.مماولبنانمصرأنويرونالفكرةيعارضونكانراو؟خرتراغببكدريسٍاولكن

بالماسونيةيتعلقفيماحئكذلكمستقنينيكونانًايجب،خاصةبام!يازاتشِمتعانإقليعان

لىٍاأرسلهقدكانالذى،راغبدرسِىٍاعنحسنالأميرانفصلهذاوعلىا"السياسية".

العثمانيالشرقلمحفلمصرفيممثلاَالمصرىالوطئالزعيمفريدمحمدوعينالعَسطنطينية،

الشرقلمحفلالآعظمالآستاذبكطلعتلهازودهالىللتعليماتوفقاًوذلك،الأعظم

الأعظم.العثماني

هذافيفريدمحمدتجينبشدةعارضوقدطنطا،فيماسونيمحفلفيالتنصيبحفلةوأقيمصَ

منوغرهما،المقطمجريدصاحبمكاريوسوشاهينباشا،حمادةخليلالرفيعالماسوفياطنصب

الخديوفىحمووشجب.الوطنيينمعيتعاطفونيكونوالمالذفى،البارزينالمصرييناطاسونيين

والترقي.الامخادبحمعيةالمصريننالوطنيينالماسونيةبرابطةتربطالىالخطوهَهذهكذلك

عا،جاًباشاحمادةخنيلواقترح.إلغاؤهبالامكانيعدلمتمأدتبعدفريدمحمدتعيينولكن

فيالمحفلعنمستقل.ممصر،خاصالعثصانيالأعظمللشرقمحكلبإنشاءوذلكللمشكدة،

اْستاذاَولاأعظماَأستاذاَلافريدمحمدفيهيكونالأنًاعلىصراحةالنصمع،القسطنطينية

تعيينيصبحالأعظمرئيسهوتنصيبمصرفيالعثمافئالأعظمالشرقمحفلوبإنشاءموقرا.

فيملغىَالقسطنطينية3مركزالذيالعثمالمبالأتظمالشرقلمحفلمصرفيخثلاَنريدمحمد

250

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


"فياليهودي-النائبكراسوإقناعيحاولالقسططينمِةفيالآنهوباشاحمادةوخليل.الواقع

مساتيهآباستخداسلانيلث-نيالايطالياطاسونيالمحفلفيالموقروالآستاذالعثماله!"أالبرلمان

حسنعزيزوالأصر.تقدماصِمفالمبينةالخطةعلىموافقتهعلىللحصولبلثطلعتمعالحميدة

تعيينخبرصحةبكطلعتنفىوعندماالقسططية.إلىطريقهما!نيأيضاَهمافريدومحصد

فيوزملاءهبأنهصرحوعندماالأغظم،العثمانيالشرقمحفلعنمصرنيخمثلاَفريدمحمد

متعصداً،يكذبكاناًنهفالظاهرالححاقة،هذهمثليرتكبواأنيمكنلاوالترقيالاتحادجمعية

أسرارها.فشاءٍابعدمالجمعيةأعضاءمنةذوخْاملاالموأثيقضغطتحتذلككانوربما

إلىمصرمنسافرنًابعدالقسطنطينيهَ،إلىالسكاكيىيوسفوصلنفسهالوقتوفي

العئمانيالشرقإكاطاسونيةالمحافلضمعلىيعملالوقتبعضفيهاأمضىحيثسوريا

يسيطرنْاوالترقىالاتحادلجمعيةالتابعتركيافيالأعظمالشرقلمحفلتحققماوإذا.الأعظم

سيكوكالاتجاههذانًافيشكفلاالمصريننبالوطنيينويملأهامصرفي-الماسونيةالمحافلعدى

الانفجاركذلكالأياممنيوآفيمتوقعغيرانفجارتحقيقهدفوالخفىالسريالعملنحو

.1908سنةتموزفيسلانيكنيالعالمباغتالذي

السفارةزارالزمنمنمدةقبل؟الغرابةمنيخلولاحادثإلىأشيرأنأودالمناسبةوهذد

الثقافة.عالي،نشيطذكي،رجلوهوتركيا.نيالجديدالأكبراليهوديةالطالْفةحاخام

القدبمالعهدفيوكان.البارزينوالترقيالاتحادجمعيةاًعضاءمنلعدددراسةزميكوكان

الحميدعبدالسلطانقصرثخللمكتبةمديراَليعينمحاولاتبعدةقامقد"الحميديا"العهد

يهوديماسونيمساعدةفطالحميدةمساعيهاتس!خدمأنالسفارةمنالحاخامهذاوالتمس

العثمانيبن.الرعايامنبأنهيذعىسنواتعدةقبلوكان.الإيطاليةالتابعيةمنفينتورا،يدعَى

لهكانتفينتورا()أىأنهأساسعلىالسودانفنفاه،السوداننيالتجارةفطيشتغلبدأ

العريفالمدعولحسابيعملانالسواكنفياليهودمناثنينبوساطةالتبغبتهريبعلالهَة

الحربية.المحكمةاًمامقضيتهفينتوراعَرضوتد.هوايت

(002)علىتحتوىمذكرةالأكبرالحاخاموقدآ.الحكمنقضتالاستئنافمحكمةولكن

ذأسنيوالتمسفينتوراتلىوقعأنهيذعىالذيالمزعومالظلمتفاصيلفيهاشرحصفحة

لصالحنفوذهيستخدمأنفيهاأسألهغورستجي.السيرإلىتوصيةرسالةفمِنتوراأعطى
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نأعلىيستحيلبأنهلهفأوضحتُمجددأ.المصريةالمحاكمأمامستعرضالتيفينتوراقضية

الرجل،أنثم.العدالةسيرعلىللتأثيرمحاولةيشكللأنهالقبيلهذامنعصلبأياًقوم

هناماسوفييهودىتعرفالزمنمنمدةوبعد.الايطاليةالرعويةلِدعيذلك،لىٍابالاضافة

أحدعلىامخلىالبريطانيالماسوله!المحفلبوساطةفارحيالدكتوريدعىالقسطنطية()في

لىٍا.بفينتوراتوصية؟مرة،شبهوبلهجةبإصرار،أيضاَالرجلهذاوطالب،السفارةموظفى

أخذ،بريطانيمواطنحالةفيحئ،مستحيلالاجراءهذامثلبأنفهمولماغورست.

أعلىوأنتعاج،أنويجبصارخظلمهىالقضيةهذهبأنوأعلنمتحديةلهجةيستخدم

اللورداتمجلسنياليهودالأعضاءذلكفي.مماالأمرلهذاستجندالعالمنينفوذاَالسلطات

ماوهذا.المصريةالحكومةلإسقاطالإجراءاتتتخذفسوفالأمراقتضىوإذا،البريطاني

.والاتزانالرصانةبغايةيتكلموكانمجنوناَ،الرجليكنلمبريطانيا..ممركزالضررسيلحق

منطقهَفيكرجاليوموطنهغجريأصلمنرجلوهو،الداخليةوزيربلث،طلعتٍنا

الخفيةللسلطةالرحميالتجسيدهمايهودى،أصكمنوهو،الماليةوزيربك،وجاولِد،أدرنه

الحقيقة.ىِفحسابلهمايحسباللذانالوزراءمجلسفيالوحيدانالوزيرانوهمالنجمعية،

طرإزمنعميلاًالرجلنهذيناستخداموإنتركيا.فيالماسونيةقمةاًيضاَيمثلانوهما

.الشديدةالرلمةإلىيدعولآمرمشبوهماضٍمنلهالسكاكيحا.مما

شبكةنشرعلىبكطلع!عملسنةمنيقربماقبلللداخليةوزيراَأصبحنْاومنذ

الأقاليمفيالكبرىالوظائفيسنداًخذحيثالدولةمناطقجميعىِفللجمعيةالنابعةالماسونمِة

كلامنوًا،والترقىالاتجادجمعيةلهمتثقرجالإلىأو،الماسونيينمنومتصرفيناغولاةإلى

ىِفالأكثريةقيامحالةنيأنههوذلكمنالرجلينهذينوهدف.الرجالمنالصنفينهذه

حدإلىبالمعارضةالطوارئحالةبسببالمنتشرالإرهابمنالرغمعلىأوصدفةالبرلمان

يحلانْابوذلك'معاكسبانقلابسيردانالأخررينهذينفإنوجاويد،طلعتوزارقييهدد

والمحافلوالترقيالاتحادجمعيةنواديتوجههاجديدةانتخاباتويجريا،النوابمجلس

لرغبتها.ةر-اسموأشد،للحكومةطاعةكثربنوابوتأتيالأتاليم،نيالماسونية

راسهوعلىالماسونيالأعظمالشرقمحفلهيإنمالتركياالخفيةالحكرمةأدْهذامنيتبين

مننيسانشهرعددفيالمنشورمقالهفيتافرنييهورجينيصفلجث.طلعتالأعظمالأستاذ
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وهذهالآعظما".الشرقمحفلابنت1بأنها:الفرنسيةالجمهوريةعشر"التاسعا"القرنمجلة

همالماسونيونكانولما،العثمانيةوالترقيالاتحادجمعيةلهاتوصفأنيمكننفسهاالصفة

أفيالماسونمِنن،غيرفإنومويديها،وأنصارهاوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءئرلفونالذين

الجمهوريينومثل.الجمعيةلحكمالسرفيمعارضونهمالسكانمنالعظمىالغالبية

الرجعية""اهي:الجمعيةمؤيديشفاهتفارقلاالتيالكلماتفإنفرنسانيواطاسونيبن

القانون11الاسلاميهَالشريعةوتحديثتعديلنحوالأولاتجاههايكنولمو"الكهنوتية".

وتحطيمها.الشريعةأسسهدمنحووإنما"االمقدسالمحمدي

كذلك-يسعونفإفموعقلانيونعلمانيونصراحةهمالجمعيةقادةمعظمأنحينوفي

إلاويحودوفاسياسىكسلاحالإسلاميةالجماهيرحماسةاستخدامإلى-مفارقةمنلهاويا

الأسيوية.الوطنيةأي،الاسلاميةالجامعةغرارعلى،شوفينيةأقنية

هيخصومهالسحقتستخدمهاالتيالطرقوإحدى.كانمهمانقدأيتقبل-لاوالجمعية

أقنعوتد"ارجعيين".باعتبارهمتسحقهمثمومن،الصريحةالمعارضةإعلانإلىتدفعهمأن

شكوكعلىللتغلبأمثلةالجمعيةفاتخدْقم،الماسونيةإكبالانتماءالدترجالمنعدد

تخدير1"عمليةبأنهاالطريقةهذهالأتراكأحدوصفوقدلها.وكراهيتهبالماسونيةالشعب

."يهوديةبحشيشةالشعب

كأ-الراهنةمرحلتهافيالفتاةتركيالحركةدقيقةملاحظةأيةمنيتبين-كماتقدمممايظهر

الأخرئالعناصرتعارض،وتركيةلِهوديةحركةواًساسهاجوهرهافيهيالحركةهذه

.اغ..والأرمنوالبلغار،واليونان،كالعرب

لَفوقعلىللحفاظالدستوريةالأشكالتحتيسعىوهو،جندىجوهرهفيالتركلإن

علىينفقوهو،الجيشبوساطةلأٍاتحقيقهيستطيعلاالذيالشىءهوالتفوقهذا،تنصره

والدستور.أبكموخضرعرعبحالةلهنيايلأخرىالعناصرلابقاءويستخدمهدخلهنصفالجيش

ولاجداَ،ضعيفالتركلالاقتصاديالكيانولكنالاقتصادىالتقدميتضمنالنواحيبعف!من

الأرمقولفأنالبدايةفيالموملوكانواحدأ.أسبوعاَسنددون،و!دحويقفأنيستطع

الاتحادجمعيهَأنيظهرولكنللبا،د.الاقتصاديةالدعامةالعثمانيونواليهودواليونانوالبلغار

.الأخرىالعناصروعادتوالآجانبالعثمانييناليهودمعفقطتحالفتقدوالترقى
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فاقد-التركيالعنصرمن-وهرالمجريإنحيثالمجرباردفينفسهاالحالةوتشاهد

والماليةالاقتصاديةالسيطرةتحتوقعولهذاالتركل،مثلتماماًاطقيقية،التجاريةللغرائز

العقليةيعرفلاالذيالتركيأربكواقداليهودأنويظهر.تامةتكونتكادسيطرةلنيهود،

.جهودهفيالتجارية

اليهودفىيسعىأنالطمِعىفمنسرائيل،ٍاعندالمقدسةالآماكنتضمالتركيةالدولهَكانتولما

دولةإقامةوهياًلاَالعلياهلُثُملتحقيقويستخدمهوحدهبهينفردنفوذمركزليحتلجاهداَ

مقالهفيزانغفمِلذلكأوضحكماأالعراقالكاتبايقصدبابلبلادفيأوفلسطينفيمستقلة

واحدبحجرعصفورينَسيصيدوهوريفيو"نايتلىا"فورتمجلةمننيسانشهرعددنياطنشور

فتئماهدفوهذاتركيا،إلىمقيدةغيربهجرةالسماحعلىكارَلألامنيحصلنًااستطاعإذا

فياخوتهمنملايننبضعةالعراقأ1ميزوبوتامياإلىفينقك،عديدةسنواتمنلتحقيقهيسعى

"االمحددةغيرا"الهجرةمقابلوفيورومانيا.روسيافيالعبوديةنيرتحتيرزحوناليهوديالدفى

بل،التركيةباللغةالوطنيةلغتهيستبدلأقوالترقيالاتحادجمعيةعلىعرضالأجانبلليهودهذه

التركية.الدولةدرنجميعلتحملاستعدادعلىانه

ويقالسلانيلث،فيوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءأبرزمن"وهو،ناظمالدكتورتاموقد

يهودفياصلمنوهوتولاليدوبكفائقالمدعوالحميمصديقهيرافقه"يهوديأصلمنانه

إدخالفكرةتبئالزيارةتلكومنذباريسى.نياليهوديةالوكالةفرعبزيارهَ،سلانيكمن

.ق2العراإلىروسيايهودمنملايينوبضعةمقدونيا،إلىرومانييهودى0000002

ريفيو"ناتيلى"فورتمجلةفينيسانعددفيالمنشورمقالهنيزانغفيل،إسرائيلعبروقد

علئتمناَموًالحاليتركياوزراءْرئيسباشا،حقىيكونأننيالأملعن،ذكرهتقدمالذي

دولةآلقيامؤيداَيكونأنأي11العالي"البابإلىالموضوععنالصحيحةالمشورهَم!قت

وهويهودى،شخصىسكرتيرباشاحقىخدمةفيوضعوقد.العراقفيمستقلةيهودية

؟خر.بيتيْانرورممااًكئراليهوديةالبيوتأحدعلىيتردد

الحالية،تركياحكومةأنفيهشكلاومما.الآنلحديتحققلماليهودياطشروعولكن

مناليهودالمقرضينسيمكنمما،ماليةقروضإلىبحاجة،ثقيلةعسكريةنفقاتتتحملوهى

ماليةأزمةيعانيكانعضدماالحميدعبدالسلطانرفف!وقدعليها.جديدةضغوطاستخدام
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كانزانغفيلنًاوييدو.الصهيونيالزعيملرَنرهإليهبهالَقدمالىالعروضهذهمثلشديدة

منوالترقيالاتحادجمعيةأعضاءحظيكنلمذا"فاٍكتب:عندمانفسهاالفكرةعنيعبر

عطمةفائدةأيةشكولاسيدركونفإنهممهنًلازخفيالنقودمنأقلالسليمالإدراك

الأبيفالجنسمنلسكانبلادهمفيالسلمىبالئغلغلبسعاحهمدولتهمعليهاستحصل

"ا.عسكريينوغير،العملنيومثابرةصناع!ة،كفاعةذوي

ألداء"اخصومممالعئمانيالبرلمانىِفالأربعةاليهودالنوابا"إنزانغفيل:يقول

يختصفيماللصهيونمِةبعدالًهمالأربعةاليهودالنوابهؤلاءيتظاهرقدلنصهيونيةا".

الصهيونيةيعادونلا،د!كأتوبكلولكنهم،فلسطينإلىاليهودهجرةلىٍاالداعيةبالصهيونية

العراقت.إلىاليهودهجرةإلىالداعمِة

ةق،اعلهمالذينأولئكيتجاهلهاأنيمكنلاالجديدةتركياسياسةمنالناحيةهذه

وهى"شفق"جريدةنفاٍمصر.فيوحئبلوصوريا،العراقفيالمقترحةوالخططبالمشاريع

ولَكرروتعيدقرّاءها،لَذكرزالتما،القسطنطينيةفيسنةمنذانشئصَصهيونيةجريدة

بناءعلىاورِبجاالذفىالفراعنةأرضمصر،علىالسيطردبأنملل،وَأكللدونتذكرِهم

المستقبل.فيإسرالْيلميراثمنجزءهىالأهرامات

ويدعوذيعتنقونهاالمثاليينمنعدداَولكن،الواقععنبعيدهَخياليةالنظريةهذهتبدوقد

الهدفامًاوالبعيد،النهائىاليهودهدفهماوالعراقفلسطينأنعلىلها.ويبشرونإليها

تركيا،علىالتامهَالاقتصاديةالسيطرةفهو،تحقيقهإلىاليهوديسعىالذيالقريبالمباشر

احتلالمنالاَنحئتمكنواتداليهودنًالَقدمفيماتبينوقدفيها.الجديدةالمشاريعوإقامة

نْامنالرغمعلىعليها،السيطرةمنأو،الجديدةالتركيةالحكومةفطالرئيسيةالنقاطجميع

الأرمنأحدبيدزالتماالامتيازاتمنحفيتؤثرنْابإمكافاالئ،العامةالأشغالوزارة

بكلاليهودحاول-أرمى-وهوالوزارةهذهمنسلفهعزلوعندمااًفنديا".ا"حلاجمِان

اليهود.عليهيوافقشَخصاَأويهودياَالمنصبهذالنناونّيعُيأنالوسائل

وز!للأرمنيكونأنالضروريمنأنها"اًكرنها"-قيالأرمنمذبحةبعد-وتجاصةاًرىولكن

حصلولكنه،السقوطوشكعلىاًفندككاحالأجيانكانشهرينوقبلالوزراء.مجلسثنيواحد

اليهينتمىالذيالمحفلنفسإلىوانتمىماسونياَ،أصبحنًابوذلكللبقاء،جديدةفرصةتلى
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والنقدعليهالمستصرالهجومومعظممهزوزاَ،قلقاَالآنمركزهنرالومابك،وجاويدبكطلعت

فيخلفهبأنشائعاتوترددهذاالافتاةا""اتركياتسمىاليهوديمولهاجريدةعنيصدر،لهالقارص

الستار.وراءمناليهود!جههتركياَأويهوديأ،سيكونالوزارة

مجلسفيالمطلقبنفوذهبالاحتفاظالاهتمامأعظميهنمالذي،اليهوديأنالواضحمن

خصوموبينالأتراكبينوالخصامالفرتةشعلةبقاءباٍاهتماماَأقلليسالجديدةتركياؤزراء

بأنغضاضةيرىلااليهودىنًابالاستنتاجيمكننابينماوالأرمناغكاليونانالمحتعليناليهود

اليهود.الممولينمنالأموالاتتراضهمنانجديدالعهديزيد

لاالتاريخيةأهميتهاإلىبالإضافةلأنهاالتركيةالثورةمنالناحيةهذهعنالحديثأطلتلقد

يكرهاليهودىإن.الأدنالشرقفيثانويةمشكلاتعلىمباشرةوغيرمباشرةاْهميةمنتخلو

تدمعها،العلاتاتحسنةروسيا،صديقةالاَنهيإنكلترةكونوحقيقةُوحكومتها،روسيا

يخفىأظنهلاالأمروهذا.انوإلىتركيافيبريطانياضديقفونماحدإكاليهودجعللىٍاأدت

التجارية،ومشاريعهمدمغتهمباًالجديدةتركياْرجاليساعدواأناليهودبإمكان.الألمانعلى

اقتصاديةمكاسبعلىالحصولمقابلالأموالوبتق!م،الأوروبيةالصحافةفيالهائلوبنفوذهم

تستعيدنًاالجديدةتركياتريدبينما.المستقبلفيالعلياإسرائيللأهدافالتحعَيقومقابل

عامة،أسيويةنهضةمنكجزء،اهِملعأوروباوصايامنوتحررهوتوكدهالوطئاستقلالها

.التطرففيمسرفةشوفينيةوطنيةالعاديللغريتظهروأنبدلاوبوترة

حئولكن،عليهمسيطرتهمأحكمواوهذاالشبانالأتراكإلىالأموالاليهودقدملقد

قيَعحتعلى-!افقونبأنهمالأقلعلىيتظاهرواأنلهمبدلاالسيطرةهذهعلىاليهوديحافظ

الفريقين.لكلاأساسيانأمرانالملتويةوالطرالًق،والسريةا"القومية"ا.لأحلامهمالشبانالأتراك

قيالسياسيةالماسونيةاختيرتوتد.الخفيةالقوىمعالتعاملنيمتمرسالشرتىواليهودي

للحركهَ.الداخليةالأعمالتسترالئوالعباعقفعاليةالروابطكاكبرالأورويالطراز

معتركيانيالماسونيةمنالجديدالشكلهذا""تآخىالبدايةفطانهتقدمفيماذكرت

سنة،عسينقبلالقسطنطنيةنيالمؤسسالأسكتلندئالمحفلأي،البريطانيالمحفلأعضاء

الماسرنيةالمحافلتصرفاتبأنيكتشفأخذماسرعانالأعظمالأسكتلنديالمحفلولكن

نأفأعلنالحقهَ،للماسونيةمشيناَواستغلالاَتشويهاَإلأ!ِسلاليهود،معظمهايسيّرالتيالمحلمِة
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أبوابهأغلقالانكليزىالمحفلأنذلكنتيجهَوكانت"مزيفة"محافلهيإنماالمحليةامخافلهذه

وجاويدبلثطلع!ونفوذاَسلطةالوزراءاعظمضمنهمومنالجدد،الماسونيينجيعوجهني

العرفيةوالأحكامماليتهاوعلىتركياجيولقتلىيسيطراناللذانالوزيرانوهذانبك،

عامة.بصورةالدولةمقدراتعلىيسيطرانواحدةوبكلمة،والبرلمان

لنئانتشرتالىالإشاعاتتقولكما"االانكليزيةا"الصفعةهذهمنيستاءا-أنالطبيعىمن

وصفاولقدالأمر.لهذانتيجهَلبريطانياميلاَأقلأصبحاولعلهما.والوشوشةالهمسندوات

."الإهانةلهذهالغضبمن"اجنَابأنهما

الىالصداتةسياسةلتغييرقادقماالامانةهذهأنافتراضعلىدليليْايوجدلاولكن

فنفترضلصالحهماالأمرنفسرولعلنا.جوهريةبصورةنحوناوزرائهمامجلسغليهايسير

وعنافتطرفةءارَالاعنكدةموًمعلوماتأيةلديهماليستأو،القليلإلأيعرفانلابأفما

المصريننبالماسونييناتصالعلىهمالذفىالمحليةالماسونيةالمحافلأعضاءبعضسياسة

فبعضوالاسكندريهَ...القاهرةفيالسريةالطريقةبنف!سويعملودنمعهمويتعاطفون

فيولالإنكليزللخدوىالمناوئةالأحزافيمعيعملونهناالوطنيةفيالمغالينمنالماسونيبن

اًحدبأنليفترضكافيةأسباباَلديهبأنوماسونيعريالبرلمانفينائبصرحوقدمصر،

الدعايةبرساطةمصرفيالبلبلةيثرواأنهىلتحقيقهايسعونالى.المضمرةالأهداف

القلاقلإلىتقودوالبنبلة،الإسكندريةفيوأخرىفترةيينالعثمانيالآسطولواستعراض

أحدوتعيبنالسوداء11"اليدبوساطهَالخدريحمومنالتخلصيمكنحيثوالاضطرابات

وقتالىالحديثةالتغييراتغرارعلىالخديويابنعلىوصياَحليمالأصرأسرةأفراد

يرانيين،اٍلاشجعتوالترقىالامخادجمعيةأنفيهشكلاومما،إيراننيالمالكةللأسرة

حولالاَنالحديثويدور.الحاكمةالأسرةفيالتغييراتتلكإحداتعلىمعهموتعاونت

السفارةعمالباًالقائمخان،اللَةوفرج،إيراننيالماسونيالشرقمحفلبإنشاءالبدء

حديمثاَ.الماسسونيةإلىانتمىقدالقسططيةنيالجديد"الايرانية"ا

أسيوكط"."اوطئهوالأفكارهذهمثليحملالذيوالترقيالاتحادجمعيةعضوأ:طوذجإذ

واجباتهمنيُعذفإنهلبلادهخدمةأيةتقدمأوروبيةدولةلأيةبالشكرشعورهيكونماوأياَ

اْحراراَ؟اليكونوائحق"يناضلونالذينالأخرىالشرقيةالشعربأبناءمساعدة"الوطنية"ا
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جمعيةسياسةإن."الأوروبية"العبوديةمنحريتهملكسبالهندوفطمصرفيومجاهدون

لخدماتبالجميلالاعترافتتوقعدولةةيًاو،العاطفيةالاعتباراتتوجههالاوالترقنالاتحاد

نائبزادهبابانبلثحقىإعاعيلٍنايقالجسيماً.خطاترتكبإنماالتركيةللدولةتؤديها

بكحكمتاحمهأخله،الخارجيةنوؤ!ثلافيوالترتيالامخادجمعيةخبراءوأحدبغداد

.القاهرةفيالعثمانيةالوكالةنيباشارؤوفرئاسةثختويعمل

فريدمحمدمع،السوريينبعضبوساطة،مريبةمعاملاتهذابكلحكمتأنويظهر

اليَاالفتاةا"تركياجريدةوتقوم.المستقيمرئيسهسلوكمنالرغمعلىالوطنيينمن5وغرِ

بنشروالحينالحينبين،العثمانيةالعاصمةفىالجرالًدمن؟خرعدداًيمولونكمااليهوديمولها

فيعضووأبوهوالترقىالامخادجمعيةفيعضوِ،نورياعهكريتجزيرةمنشابمقالات

والترتي.الاتحادجمعيةنَسمجلهـالأعيان

لهكانتغاستوت.تالدينسيفَاحمهمرتدبولندفىالجريدةكتابمنخر2وكاتب

حادثةمنذالقاهرةفيجيداًالمعروفالألمانياليهوديأوبنهايممعماليةعلاقاتوقتفي

لنشرتعملجريدةبإنشاءحسيبحسينيدعىمصرفيمعحديثاَ،غاستونقاموقد.العقبة

الجرلِددَدفوه"الشعوبامنبر1اعها:والفرنسيةالتركيةباللغتينالإسلاميةللجامعةالدعوة

وتونس،وروسيا،ومصر،الهند،في"اطضطهدين"الاخوةمنالملايينإيقاظهوالصريح

سياسهَبأنالجريدةهذهوتصرح.الجديدةتركيامسلمىمعللتضامنوتنبيههموالجزائر..اغ.

الأوروبيوذيعلنهمايصدقواألأيجبالأتراكوأنالأسيوينن،وضدالإسلامضدهىأوروبا

صداتة.منونفاقاَكذباَ

الإمبرإطورلِةتهدج"إنالاَتية:بكرضاأحمدعبارةتقتبسفالجريدةنكلترةٍاتنوأما

وحسين.11العربوبلادمصرنيويئبتهابريطانيا"،"اأىتوقامنيزيدسوفالعثمانية

بعضبإدخالاهتموقد،القسطنطينيةفيالمصريينللوطنيين.مممثليكونمااًشبهبلثحسيب

فريد.محهدمعيعملأخوله،التركيةالمدارسفىالوطنيينالشبان

المحتملة؟ة!لاترككااتجاهاتإذن،هيما

ليراتثلاثويقبضالبرقدائرةفيكاتباًكانالذىبكطلعتهماطدنييناممثليهاإن

قيتركيةليراتعشرنحويكسبمعلماَكاذ،الماليةوزيربكوجاويدالشهر،فيْتركية
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فيترجموقدا"طنين"ا،جريدةومحرر،البرلمانىِفنائبوهوبك،جاهدوحسينالشهر.

كانت.الواحدةللصفحةبنسات(4)بسعرالحميدعبدللسلطانرواياتالأوقاتمنوقت

الاَخرفىالناس.ممستوىيهبطواأنإلىتدفعهم-زالت-وماالطبيعيةالأشخاصهولأءغرائز

هم.مستواهمنفسإلى

نسمة.مليودنماثلأنيننحوسكافاعددإمبراطوريةدطنسمةملايينستةبيلغالتركيالعنصرإن

العولفرصةويتيحالعدالةمنبشىءيسمححقيقىدستوركطحكمظلفيالئركل،العنصروهذا

خاصةوالبلغار..اغ.ا"،واليونانا"العرب،السكان!نريةفييضيعوأنبدلا،الأخرىللعناصر

وهو.المجاريةوالقابلياتالماليةوالكفاءاتميلعَملاوالذكاءنيالأكثريةهذهنيمستوىأدقوأنه

نإفقط.بالجيشأي،القتاليةبصفاتهإلأمتغلباَسيداَعنصراَبركزهعلىيحافظأنعِم!تسيلا

العرفية.الأحكامبوساطةالبرلمانوعلىالعاصمةعلىيسيطرونالأتراك

نكد،صمتالتزامإكواضطروااليونانيونوأرهِب،أدرنهحباْدمم.الأرمن"بِهرأوقد

للعناصرجرىماهذا،بالقوةوجمعياقمنواديهمبغلقالبلغاريةالسياسيةالحياةوسحمَت

المسلمينالألبانيينبإخضاعالتركلالجيشويقوم.المحتملتمردهامنالتركيخشىالىا!سسيحيةا

المعاملة.نفسبدورهموالعربكرادالاًسيعانيوربمالأحد.الخضوعيعرفوالمالذين

غريزتهفإن،التجاريةأوالفكريةبالإنجازاتي!ألقأنيستطيعلاالتركلالعنصرأنوبما

إيصالفيالتركيالعنصرنجحذاواٍ...العسكريب"نشاطها"تفوقهيظهرأنلىٍاتقوده

سياسةتبئإلىيندفعنْاالمحمَملفمنداخلياَ،الصامتالخضوعِحالةإلىالإمبراطورية

بانتهاجيغامرلاالراهنةاللحظةوفيبلغاريا.وربماواليونانومصريرانٍاتجاهنشطةشوفينية

لِتطلبحيثكريت.ممسألةعلاقةوذاتوالتعقلالحذريفرضهالاعتباراتالسياسةهذه

قييريدونماعلىالأتراكحصلوإذا.الملائمالحلعلىللحصولأوروبانواياحسنالأمر

نأعلى.غا..رصمفيمماثلةنجاحاتعلىللحصولشهيتهمذلكيحركوأنبدفلاكريت

بالمبالغيزودونهالذيناليهودمنومعظمهم،الأوروبيينالممولينعلىيتوقفهذاكك

.الاقتصاديلثطورهالراهنةالحالةمعحجعهيتناسبلاجيشْعلىبقاءاٍللالمطلوبة

المستقبلإلىنظرناذاٍاولكن،كاذبمظهرالتركلالدستورىالنظامالحاضرالوقتثني

دستوريحكمظلفيفقطبالقوةتفوتهعلىالمحافظةمنالتركيالعنصرسيتمكنوكيف
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نفسهاالفتاةتركيانفاٍشىءمنيكنومهما،للحلقابلةغيرتكونتكادفمسألةحقيقى

إيراذفيالوليدةالحرياتلحطيةالواجببحكممسوقةنفسهاوتتخيل،المستيقظةسيا1طليعة

فيالمغامرةسياستهاهناومن"ا.المتغطرسةالأنانيةوإنكلترةروسياسياسةالآنقددهااليئ11

،إيرانكنيالتدخلفيالأطانوبحهود،الفتيةإيرانبحمعياتالسريةوارتباطاقا،الغربيةأذرليجان

اليهودبالثوريينالأتراكعلاقاتوكذلك.القفقاسوبثورة،19،-سنةمراك!ثىنيكما

وذلكالضرر،علىقادرةغيروجعلهاإضعافهافيتأملاليئروسيا،ثيئالطاشناىَ"ا"اوالأرمن

يغازلونوالأتراك.الداخليةوالانتفاضاتالثوراتتياروتقوية،والاضطراباتالقا،قلبتشجيع

يوجدواأذويحاولون،الطوراقِالعنصرإلىمثلهمينتمونالذقالهنغاريينإخوانهماليهود.ممعونة

جعيهَا"اًعضاءالاثخاد-رنالأتراكويقلدالهند.مسلمىوبينأفغانستانفيمعهميتعاطفتياراَ

إلىا!ماغنياءخففمستوىنيوطريقتهااللادينيةواًساليبهاالفرنسيةالئورةوالترتيا"الانخاد

النغةكونحاقيقةوإلى،ناحيةمناليهوديةالماسونيةتوجيهإلىذلكويعودالفقراء،مستوفى

تطورأدىوقد.الأدقالشرقفيانتشاراًوسعالمنتشرةالوحيدةالأوروبيةاللغةهىالفرنسية

النهجنفسعلىالتركيةالثورةتطورتذاواٍوفرنسا.إنكلترةيبنالعداوةإلىالفرنسيةالثورة

العليا.ولأهدافهابريطانيالمصالحعداءحالةفيكذطثنفسهاستجدأفاالظنفأغلب

والعرفيالسوريننوبخاصة،العثمانيينتقربياَتماماَأبعدتقدالاَنحتئالائخاديينسياسةإن

تركيا،فيحقيقىيروَمسدنظامتأسيسفياًملكلوالبلغار،اليونانيونفقدكمافقدوا،الذفى

المصالحعنللدفاختجمعمركزعنيفتشونوأخذواالشديد،الأتراكبطشيخشونواًصبحوا

حضارهَ،وأعدى،ثقافةمنهمأرفعأنفسهمويعذوذويحتقرونهمكارَلألايكرهونوهم،العربية

الشاملبلادواليهوديالصهيونيالغزويخشونكذلكوهملتتريكهم،حركةكلويقاومون

وعدم،المحليةاللهجاتفيواختلافوصحارى،برادبينهمتفصلالعربأنعلى.والعراق

ىجهونوغيرهمالنوابمنمنهموكثيرونعنصرهم،فيصلمتاًوالتماسلثللالتحامقابلية

يومفيتلمنًايأملونالتيالوحيدهَالعربيةالدولةلأنهامصر،فيالخديويةالدولةإلىسراَاْنظارهم

العئمانمِة.للدولةالخاضعينالعربثهلالانكليز-رعاية-ئختالأياممن

الآخرتعَندمازالتولكنهامحدداً،شكلاَمنهمالكثيرقعندالفكرةهنهاتخذتوقد

المصربينالوطنيينعلىعطفأييحملونلا!يعاَالعربهؤلاءولكن.غامضةشبهوًاغامضة
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المحفليحاولأنبعضهمويقترح.السياسىالعملفيأساليبهمعلىروافقونولا،المتطرفين

غيالمصريةالمحافلجناحهتحتيجمعأنالبريطانيةالماسونيةبهتعترفالذىمصر!قالأعظم

خطأعلىبوضوحيدلوهو،سخيفالحالبطبيعةالرأىوهذاالسياسمِن.للماسونيينالشرعية

أنهوالمفروض،سياسيةغيرالحالبطيعةهيالىالبريطانيةللماسونيةالحقيقيةللمبادئتصورهم

العظمىالمحافلبتعليماتيتقيدواأنبريطانياهمتعترفالذقالمصريننالماسونيينعلىيترجب

الذق،"االشرعيينغير"الإخوةمععلاتةكلقطحتقتضيوالئوأسكنلندابريطانيافي

السياسية.ومؤامراقملخططهمغطاءمجردالماسونيةيستخدمون

منعليهاحصلناقدالمحليةبالماسونيةالم!علقةاًعلاهالمذكورةوالتصوراتالحقائقجميعإن

سياسيةمنظمةكل-ضأنالمحليةالماسونيةهذهولكن،تامةسريةبصورةمحليينماسونيبن

تشعرعندماوالكتمانوالسريةالتخفىمنالمزيدإلىوتلجأ،مراوغة-النوعهذامنسرية

.والانكشافللافتضاحمعرضة-أصبحتأسرارهابأن

يتعلقفيهاوردمامعظمأنوبما.المحافظةكلالرسالةهذهسريةعلىتحافظأنأرجوولهذا

أيضاَالمفيدمنولعله.غورستإلىسريةبصورةمنهانسخةسترسلبأظثفافترضخاصهَ.ممصر

المسلمينوجهاءيفهمعندمالأنهأيضاَ.الهندحكومةوإلىبلإىان،إلىمنهابنسخهَتبعثأن

والاتحادية،اليهوديةالسياسيةبالماسونيةعطماَتأثيراَمتأثرةالفتاةتركياحركةبأنالهندفي

الإسلاميةللجامعهَدعايةمنالشوفينيوننالاتحادىبهيقومأنيحتملماعلىرداَهذافسيكون

يدركالألمانيالسفيرىلِدزبأنالاعتقادعلىيحملىماالأدلةمن/ولدئبريطانيا.ضدموجهة

تدوأنهوالترلهَي،الاتحادلجععية"والفرنسيةالايطاليةاي"واللاتينيةاليهوديةالماسونيةتوجيهمدى

الاتحاديين.سياسةمنالناحيةهذهعلىسريةبصورةحكومتهأطلع

المخلعالصديق

لاوثرجرِارد

ملاحظة

العثماني-الشرقب"محفلالاعترافرفضالأعظمالأسكتلنديالمحفلأنأعلاهورد

هذدعلىللتغلبتبذلالجهودبأنعلتولكنيشزعية،غيرماسونيتهأنوأعلن"الأعظم

العثمانيبالمحفلبالاعترافالأعظمالبريطانيالمحفلتناعباٍوذلكمباشرهَ،غيربطريقةالصعوبة
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نأفيهالمرغوبمنفسيكونالمصريةالماسونيةفيالغربيةللتطوراتوبالنظرحديثاَ.المشكل

الاعتراففيرفضالأعظمالأسكتلنديالمحفلأخيهنهجعلىالأعظمالبريطانيالمحفليسير

(1).السياسيةبالصبغةجداَمصطغة.مموسسة

مابعضرعلى"عربيةفاق1"امجلةعلقتوقد.المهمةالسياسيةالوثيقةهْدهتنتهىهناإلى

مختلفبينالصراعاًشكالمنشكلاَتمثلالرسالةهذهأنالملاحظ"من:يأتي.ممافيهاجاء

وبثَالشعوبواستغلالالتسلطإلىترميالأجنحةهذهوجميع،العالميةالماسونيةأجنحة

المسحوقة.الشعوبلدىوالمثلالقيمضعافواٍلمالعافيالامبرياليالنفوذ

الأسكتلندكيئالمحفلنظروجهةمنالوثيقةفىالمطروحةالقضايايحاكمهناالبريطاله!افالسفير

شعوبعانتكماالمذكورالمحفلمنالأمرَّتالبريطانيالنفوذتحتالرازحةالشعوبلاقتوقد

المحفلعلىيسمِطرونواليهود.الأعظمالعئمانيالشرقمحفلعنتمنالعئمانيةالدولة

."ا..ءاوسبسواءالأعظمالعثمانيالشرقمحفلعلىسيطرواكماالأسكعلندي

؟؟ظايختنلمخ!لا

فيكفتتصا!برِنت"ئرِبجم!

ة!ه!
!بماطجي+!ثحص..!اِذ!؟

؟!آ.ز!30-")إ14إ1لط .برلمإ!*".د(.يرلرالم.ِء
!بم؟.

ولير021؟:*اجملإ.،مل،ألو4

نهلميخرا،+ة.قينم...3ذمَلة"م.%لمء

"آ"5ض1ألسةلم!في3لل؟.6ببم*
..بلإ*،رزط.*11"ون2:إ*ط

ُشج.ص،زمن!ر

الماصنجة:شعاراترنحكلالامخارببند!عأوافلنيصلرتنركيةنفودفطعة

عداكورواة-حركة

حسين.توفيقمحصدالدكمورالرئيقة3هذتجرحمةفامثفد.9791ايار9العدد،الثالئةالةعريية"فاق"ا1مجنة(1)
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عالهقأيياشاحوقبادشاهمبعبارةمفوناَ-والترقيالاتحادجمعيةشعارالرسمهذايظهر

الماسونية.شعارنفسوهو-السلثلانمولانا

اًحدإلىالأسكثلنديالطقسذويمنالعضيرةععدةاًعطتهاماسونيةشهادةصورة

الماسونيةشعاراتالشهادةهذهفيويلاحظ.أ908سنة)مارس(؟ذار11فطالسوريين

والترقى".الاتحاد"جمعيةشعاراتنفسهاوهى

(2)رلهمشفة1ا
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Neue)َهينوِمهصلاالصحيفةإلىوالنرتيالاتحادجمعيةرسالة Freie Presse)لاشعارها

(1)90801عامالثانيالحميدعبدالسلطانغلىبالثورة

.Tres Honore Monsieur

,er (Turcs, BulgaresةC' est aujourd' hui premier jour de la liberte. Le peuple en

ent pas compte de nosةSerbes.etc.) a celebre cette fete. Si le sultan ne

.ontinopleس!revendocations, nous marchons sur

Enver

Member du Comite Ottoman de' Union et Progres

Generald'Etat Maim

لترجةا

المحترمسيدي

بهذ!احتفل1..اغ.اصرببلغار،"أتراك،باكملهالشعب.للحريةالأولاليومهوا"ليومهذا

القسططية.إلىسنزحفلمطالبنايأبهلاالسلطانكانإذاالعيد.

أنور

والترقىللاتحادالعثمانيةاللجنةعضو

-الحرباْركان-جنرال

وهي.الثانىِالحميدعبدالسلطافيلخلعكويخادمفيمؤتمرعقدإلىالداعيةالبرتيةنص

والدونمة.اليهوديةالشخصياتإلىموجهة

لترجمةا

علمناالذفئأفندىصووترهورحميوجاويدحاهدحسينالبكواتإبلاغالرجاء

قطار.أولفيكوىخادمإلىالقدومبضرورة،الآخرينوالنوابلديكموجودهم

Nrvolf/ o

1908Revue):)؟(نقلأ!ت du Monde Musulman,T.S, (Paris.
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حربأركانلاى1أميرالقائمقامالقائمقام

عزتحسنالدتصلاحجمال

الصهيونيةالحركةمنالعثمانيةالدولةموتف11كتابمنمأخوذةالوثائق:ملاحظة

.حلاقعليحسانللأستاذ"ا97

فيسواءالجمعيةلنشاطمختصرشرحإلىنعودضرورياَرأيناهالذيالاستطرادهذاوبعد

وحواليها.""سلانيكنيولاسيصاالداخلنيأوانرج

وإصدارالصحفىالنشاطعلىارتكزلأنهكلثرغيرالنشاطهذابقيفقدللخارجبالنسبة

والتحاقهمالعثمانيةالدولةمنالأشخاصبعضهروبأوتارمَموملابعضوعمَدالبلاغات

بإمكافمكانلماعليهمالأمراقتصرولومؤثراَ،عاملأالنشاطهذامثليكنولم،بالمعارضة

بعضإلىالحركةانتقلتعندمااختلفالأمرولكنالعثسانية،الدونةفييذكرشىءتغير

ذكرنا.كماالجيشوحدات

إلىنشيرأننفضلأنناإلاَ،الخارجىِفالجمعيةنشاطتفاصيلىِفالدخولنريدلاانناومع

جميعحضرهالذكعالأحرار"االعثمانيين"امؤتمرباسم؟290سنةباريسفيانعقدالذكطالمؤتمر

الانفصالتريدكانتالىالحركاتكلوممئلوالعشانيةالدولةفيالمعارضةفصائل

د!أ-باستثناءوالترقىالاتحادجمعيةطالبتايؤتمرهذاونيالعثمانمِة،ةلو!دلاعنوالاستقلال

1878سنةتركياوموتمر1856سنةباريسمؤتمرحضرتالتيالكبرىالدولرضا-

(1).الأخرىالاعلاحاتوتحقيقالدستورإعلانصالحوفيالسلطاناستبدادضدبالتدخك

دوماَوالمتهيئةالعثعانية،الدولةأملاكفيالطامعةالآوروبمِةبالد!ولالاستعانةأنفَمكلا

لإصلاحوالسعيالوطنيةلنفسهايعّدَلحركةاًيةتشرفتكنلمشىءعليهاللانقضاض

الحركة.هذهماهيةلفهموحدهاتكفىوهي.العثمانيةالدولةأحوال

سلانيكفيالثالتَالجيشفيالضباطحركةفيوالمتحثلالحركهَمنالمهمالجزءاًما

نتيجةالسريعبالانتشارأخذتالحركةأنفىفيتلخص0619حواليبدأتوالىوحواليها

المسلحةالعصاباتأساليبواتباعالعنفباستعمالوبدأتذكرها،سب!اليلنعوامل

الخطف،عملياتبدأتثم.رصاصةازيزأوتنبلةانفجارهناكخطوةكلففى،البلقانية

الأجى.الدخللرففهمللطالبةهذهعىلالترقغكلضوالمالأرصتممنليان:العرب"1)
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الجباللىٍاالضباطوالتجاء،العاليةالرتبذويوالضباطالحكوممِنالمسؤولينخطف

ضابطوهوباشا--ثهسىالفريقالسلطانأرسلوعندما،الحكومةضدالعصيانوإعلان

أمثالالعصاةالضباطعلىوالقبضالحركةلإعاد(لوة!!كآ،ألمناصنرإلى-بحزمهمعروف

النهاروضحفيباشاثهسىاغتالواإذ(1)،جريئةفدائيةبعمليةالجمعيةقامتونيازياًنور

.م08171891يرمالبريددائرةمننازلاَعربتهبركوبيهموهر

تغلغلمدىعلىيدلكانإذيلدز،قصرعلىالصاعقةوقعباشاثهسىاغتياللنباْكان

اتحادىمنيلدزقصرعلىينهالالبرقياتمنسيلبدأثم.هناكالجيشفيالاتحاديين

للسلطاذالتعظيمبلهجةمكتوبهَكانتنواٍالبرقياتوهذهالدستور،علانباٍتطالبسلانيك

كذللث.واضحاًتهديداَطياتهافيتحملكانتأنهاإلاّوالثناءالمديحوبكلحات

لإعلانالأوروبيةالدولودساتيرالقوانينيدرسسنواتمنذكانفقدللسلطانبالنسبة

كتابهفيباشا)2(تحسينيذكرهماوهذا،العثمانيةللدولةالمعقدةوالظروفيتفقدستور

Ylldizلn)يلدز"اا"ذكريات Hatta)إعاددمسألهَفيبالتفكرِالحميدعبد"اوبدأ:يقولإذ

ولي11المايبنآ.مترجمفقا؟الأوروبيةالبلداندساتيرمنالكئيروترجمةبجلببداًإنهحئالدسترر

الخاصةأوامردأصدرالحميدعبدفإنصحيحاَععتهماكانذاواٍالألمانئِ،الدستوربترجةا"كب

."االأوروبيةالدساتيرتدق!قبعددستورمسودةلتهيئةلبعفالأشخاص

منكانوابككمالوإحماعيلومرادساميالدينثهسالسادةفإنحمعتما"وحسب

منالموضوعهذاْحولمطولةبرقيةبككمالحماعيلٍاأرسلوقدالأشخاصهؤلاءبين

(3).ا"اهيلعالجوابوتلقىباري!ي!

الصدرالسلطانىعدَمسْاالشكل!ذاالأوضاعوترديالسريعةالثطوراتهذدبعد

علئذلكبعدوالاجابةاجتماععقدمنهمطالباَالعسكريينومستشاريهوالوزراءالأعظم

لا؟أمالاَنالدستورإعلانالصوابَنِمأوكمو:محددسوال

تباعأترسلالروملىمنتردالتيالبرتياتوكانتالوزراءترددوطالالاجتصاعاتطالت

يعارضباشاسعيدالأعظمالصدركانعليها.السلطانإطلاعبعدالمجتمعينالوزراءلىٍا

باشا.ثهيالفريقداعالبكفل!اقالأوذالملاضمقام(°)

الدولة.رنبىومحرقىمتيمدىالآنيقابلماأى"يلدزا"فمرلكتمابرئيأكانلاشا:تحبت(2)

.434.rek. sمملنما!لةUlu Hakan, N. F. Kis3ر)
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هدتهدَهلكانالذىالسلطانأماكذطث.الثانيةالفرتةقائدرأكطذلكوكانالدستورإعلان

واردغيرالدماءوسفلثالبطثىعلىيعتمدحلأياختياركانوالذىوالسنونحداثالاً

نفسىسأدعباشا:تحسينكتابهسيًلرلقائلاَللعاصفةينحىأنأخيراَقررفقد،إليهبالنسبة

للتيار.)1(

كانا"لقدله:قائلاَباشا)2(عزتالسلطاناستدعىمجتمعينيزالونلاالوزراءكانبينما

جُقدفقدمعينةظروفوبسبب،ومعلنهمؤسسهانْافعهدك!فيمرةلأولالدس!ورإعلان

البلاغبكتابةيقومواأنوأبلغهمبذلكوأخبرهمالوزراءمجلسلىٍافاذهبالدستور،هذا

.\الدستور"لاعلانالرصطى

.الأخرىاطدنفيئمأولاًإسطبولفيالخبرعاح!هلو،أخرىمرهَالدستورإعلانتموهكذا

القومهِمالتمختلفبينالميادينفيعناق...بطخ...اجتماعات...الشعبتعمالفرحة

.والأديان

المعرفة.تماميعرفهالشعبيكنلملشىءبراقةمظاهر

الدستور؟إعلانبعدحدثالذيما

أولأالسمَاروراءمنوتنهىتأمرقوهَاْصبحتوالترقيالاتحادجمعيةأنأولها..كثرهَأمور

حولهاوتجفع،بسرعةالبلاداًنحاءجميعفيتنتشرالجمعيةفروعوأخذتع!خا.بشكلثم

بغيتهلىٍاالوصولأرادنَمفجديد...عهدوبداًانطوىتدعهد...والوصوليرنالانتهازيون

العهد.هذاولرجالالعهدلهذاالتصفيقمنبدفلا

الدستوراعلانعندلندنفيجازةٍافيلوثر!اا"سيركيراردهونذاك1البريطانيالسفرِكان

.إسطنبولإلىبسرعةالرجوعالبريطانيالسفيرقررلذا.(الثانيةالمشروطيةعهدبدءعندىًا)

فيالقطارمحطةفيلاستقبالهتهيأوالذاوالترقىالاتحادأنصاربهوعلمالخبروانتشر

يعدونكانوالأنهمبرجوعهفرحشهموإبداءبقدومهللاحتفاءإسطنبولفياسركجى"ا1

والدممقراطية.الحريةحاميةإنكلترة

بحلوالترقىالاتحادشبابفقامم190817131فيإسطنبولإلىالبريطانيالسفيروصل

القدر.موظفيبهار!نلاشا:عزت!

Ulu.كه!كااحلهه09 Hakan, N.F. Kisakar(")
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حئالمحطةمنوقادوهاالخيولعنعوضاَبأنفسهمالعربةوجرواالسفيرعربةخيولأربطة

(1).البريطانيةالسفارةبناية

بأفم:يصفهمفقالالاتحادينهرلاءحماتةومنغفلةمنالبريطانيالسفيرتعجبوتد

(2)011تجصعهمرابطةلاحسنةنياتذوىأغرارشبابعنوعبارةالتجربة"عدرممو

اًنصارمنوفريقإنكلترةأنصارمنفرشفريقن:إلىبينهمفيمامنقسمينالاتحاد!نكان

الدولةضدلإنكلترةالمعاديةالسياسةولكن.البدايةىِفالأكثريةهمالأوكالفريقكانألمانيا.

العالميةالحربفياًلمانياجانبالتزمالذيالثانيالفريقكفةفرجحت،أضعفهمالعثمانية

وهدموها.العثمانيةالدولةمزتواوهكذامعهاالحربدخلثمالأولى

منعددطُردٍذاالسلطانيالقصرفيتغييراُولجرىالدستورعلانٍامنقصيرةمدةبعد

علىوعئنمنصبهمنباشاتحسينالقصركُنابرئيسأعفيَكما،والمرافقينوالمعاونينالخدم

مكانه.(*"كبجواد

عينكما،مكانهباشاكاملوعئنبافاسعيدالأعظمالصدراستمَالفقدالحكومةفيأما

للحربيهَ.وزيراباشارجب

أعلنتفقد،السياسيةبالنكساتالاتحاديونجُوبِهَمافسرعانالخارجيةللسياسةوبالنسبة

كمام1908/1"/9-ـه1326رمضانمن9ىِفإليهاوالهرسكالبوسنةضمالنمسا

واتخذ،"الملكية"بلغارياوتكوينهاواستقلالهاالعثمانيةالدولةعنانفصالهابلغاريامارةٍاأعلنت

هـ-1326.رمضان؟.فيأيالثانياليوموفيالبلغاريين!(.إمبراطورلقب:فرديناند

التحاقهاالمعتازة-الآيالاتمنكانت-الىكريتجزيرةأعلنتأم1/908،/10

منجماعةووصولعبد.الحميدالداهيةالسلطاننجمأفولاستغلتالدولفهذه،باليونان

.استغلالأفضلالحكمإلىسياسيةحنكةأوخبرةأيةيملكونلاالذينالشبابالضباط

أتتماوالترقىالاتحادجمعيةإنلهقيلالذىالشعبصدمتالس!اسيةالانتكاساتهذه

الاتحاديننرصيدوبدأ.التمزقمنالعثمانيةالإمبراطوريةصيانةأجلمنإلاَالحكمإلى

وأرسلواواليونانوبلغارياالنصساتصرفاستنكرواالاتحاديننأنومع،الشعبلدىبالهبوط

,192.al,م!لاةs1ممعل!لهلأ" Goldon Horn, Bengal lancer, s. 36; Hadralanm, Hay)

.350.2"Anderson M.S: The Eastern Qaestion, Macmillan, Newyork 1966, s)

حميعا.البلغارونإصراطوركللهغاريا""إصراطورنفسه!علنلمأقكلاحظ(3)
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أنهمإلأالاحتجاجيةالتظاهراتونظموا،الحماسيةالخطبوالقواالاحتجاجيةالمذكرات

الواتع.)1(بالأمرأخيراَللاعترافاضطروا

المبعوثانمجلس

وبنسبة،مرحلتينعلىيكونالانتخابأنعلىالدستورمنوالسبعونالثانيةاطادةنصت

الاتحادرجالإنإذحر،بشكلالانتخابعمليةتجرلموالذكور.منألفأعسينلكلنائب

وعنالدرممقراطيةوتنالحريةعنعديدةسنواتطوالبالدفاعتظاهروا-الذفىوالترقي

وسُق!أللدعايةشعاراتسوىتكنلمالسابقةدعاواهمجيعأنعلىبرهنوا-النيابيةالحمِاة

صناديقبحانبرجالهمووزعوا،والخوفالإرهابمنجواَأشاعواإذ،السلطةإكللوصرل

.المبعوثانمجلسفيالساحقةالأغلبيةوشكلواقوائمهمفازتنًاالنتيجةفكانت،الاقتراع

فبوساطةالانتخاباتهذهفيتدخلاَالأكثرالدولةاليونانكانتالأجنبيةالدولبينمن

وبدأتتركيا،فيالموجودفىالرومتوجهكانتالروموبطرياركيةإسطبولفيسفارتها

المبالغةووصلىَنسمةملايينستةليلغونأنهماذعتحئعددهمفيتبالغاليونانيةالصحف

(2).التركيةاللغةجانبإلىالعثمانيةالدولةفيرحميةلغةاليونانيةاللغةبجعلالمطالبةحد؟لى

كصانائبأ275كانالعددأنيذكرفمصدر،النوابعددحولالتاريخيةالمصادرتختلف

1:يأتي i yنائبا21َا"يونانياَ"ا،رومياَنائبا23َألبانياَ،نائبا2َهعربياَ،نائبا06َتركياَ،َابْلان

روماني.ونائبصربنواب3بلغار،نواب4يهود،نوابهأرمنياَ،

؟.7:ِقًايكماوهونائبا228َكانالمجلسفيالنوابعددأن؟خرمصدريذكربينما

مننواب10،،يونانياَ،10رومياَنائبا27َاًلبانياَ،نائبا11َعربياَ،َابًلان4ء،أتراكنواب

،كردياننائبان،رومانينائبصرب،نواب4بلغار،نوابهيهود،نواب3،الأرمن

(3).ىزردونائبمارونينائب

وألقىم91"112/178-ـه1326القعدةذيمن23فيالمبعوثانمجلسالسلطانافتتح

المبعوثانمجلسلتعطلاضطرولكنهمرة،لأولالدستورأعلنالذيهوأنهفيهذكرخطاباَ

بعدأخرىمرةيعيدهالآنوهوبعد،لذلكمهيئاَيكنلمالشعبلأنذلك،تبج-وتساوفإ!ل

.4/336-367,4Osmanli TarihiKronololisi,10H. Daniymend4!حىلأ)،(لم
.4/68,Osmanli Tarihi Kronolojisi,1.H. Daniymendكايرلأ)2(8الم
.4/369,Osmanli Tarihi Kronolojisi,I. H. Danismendهءلأ)3(4،لم
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وإن،مهماتهالمجلسيحققأنيتمئفإنهلذاسنة،ثا،ثينظرففيالشعبوعيوتطورمدَعتأذ

.المهماتهذهتحقيقعلىالمجلسهذاقدرةنيشكهعنتشفخطتهلهجةكانت

قفلالذكطبكرضاأحدبعهدةكانتالمبعوثانمجلسرلًاسةإننقولأنننسىولا

الئانية.المشروطيةإعلاننباًعاعهحالإس!نبوللىٍاراجعاَ

كاملالأغظمالصدرحكومةمنثقتهالمجلم!سبالمجلسافتتاحمنتقرلياَشهرئبعد

وقد،السياسةفيبالتدخلللجي!ثىحماحهوعدموالترتيالاتحادجمعيةمعلاصطدامهباشا

باشا.حلمىحسينالآعظمالصدرحكومةأعقبته

(1)مارت13حادثة

واتُخِذتبركطء،منهاوهوالحميدعبدالسلطادْلإثارقامهِتاوتمردعصيانحركةهي

سريعةنظرةنلقىالحركةهذهلىٍاأدتالتيالعواملنشرحأنوقبلالعرلث!،عنلعزلهذريعهَ

اًحداثها:على

قامعندما(2"اقشلهَا"طاشىثكنةفينيسان؟3/مارس31ليلةمنتصفقربالحركةبدأت

أحمد"ا"سلطانلهساحةإلىتدفقواثمالغرفىِفضباطهممجبسطايوري")3(11\وجىجنود

عمدورعباًفزعاَوئدممااالواءفيالرصاصبإطا،دتالتالياليومصباححلولعندوبدوْوا

:يهتفونأخذواثم،الأهالمب

الشريعةانريداالشرلِعةنريد-

هم،يطبونْالالتحاقالأخرىالجيشمعسكراتإلىرسلأالمتمردونالجنودأرسلثم

والصوفمِةالدينيهَالمدارسطلبةبعضهممالتحقكماالآخرتالجنودبعضلهمَصتلاًألاعفو

والترقى.الاتحادلجمعيةالمعارضينمنالمدنيينوبعض

وأنهبخيرالشريعةبأنيخبرهمالنبأحماعهحاكللمتمردينهباّعُحمرئسِ!أرسلالسلطانأنومع

الصدرتغييرمنهاأخركطمطالبلهمأصبحرَرالمتمردفىأنإلآبسوءيمسهاأنأحديستطيعالأ

باشا،مختارمحمودالأولىالفرقةوقائدنجاشا،رضاعلىالحرييةووزرباشا،حلمىحسيناللاعظم

/t!/1909-__.13آ7الأوتعِلر22ويعادف،1325لنةالروميميرلْكَس1حب)1(هذا rم.

."ثرَمله"فدقخلفوهيإصنبرلنيالهندسةحامعةياياتك!حدىَالآدتتعملة!!لاهذه(2"

المروطة.علىحراسألهكونرالكيررنيكمنالامخادصقيمنوحيزةمدةتجلأرولالذيالطالرر:هو(3)
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إلىلايلى")1(2اهـاضباطوإعادةالبلدمنالاتحاديينونفىرضا،أحمدالمبعوثانمجل!ورثيس

سرءاً.يعَصدونلالأفمالتمردهذافيالمشتركينجميععنوالعفو،الخدمة

وعنبكرضااًحمدالميعوثانمجلسرئيستنيفتشونالجنودكانالأئناءهذهفي

فقدعليهمايعثروالماْنهمغيرسلام،اٍللعداوتهمالشيوعيالجينجاهدحسينالصحفى

بك،رضاأحمدأنهالمتمردونظنإذباشاناظمالعدلوزيرلَمقولكنالأنظار،عناختفيا

المتصردونالجنودحسبهإذأيضاَ،خطأضحيةأرسلالتمحمدالأميراللاذقيةنالًبذهبكصا

خريجيمنالضباطمنمعلومغيرعددقتلكماجاهد،حسينللإسلامالمعادممماالصحفى

منمتخرجضابطأنتهل:ويسألونهالضابطيستوقفونالمتمردوذكانإذاطربية،الكلية

قتل.الحربمِةالكلمِةخريجأنهالجرابكانفإنا"؟لايلي"؟خدمةضابطأمالمدارس

الحربيةوزيرتبديلتمكمامكانهباشاتوفيةءوعينالأعظمالصدربدلالسلطاننْاومع

حركةأنلأٍاالتمردحركةإفاءفيطمعاَالمتمردفىرغبةعندنزولاَوك9ااالافرتهَْوقائد

شَته.نمدرمَملا

تتهم"ايلدز"قصرعلىبالبرقياتافالتنًاوالترقيالاتحادمركزوهى"سلانيك"لَلبثأ

الاتحادجمعيةوعلىالثانيةالمشروطيةعلىيقضىلكىالتمردلهذاالمدبرهوهنْابالسلطان

المشروطية.هذهحاميةوالترقي

القرةهذهعلىاًطلقوقدالتمردهذاعلىللقضاءسلانيكمنتوهَرسالٍا!رروأضراً

بلنظامياً،جيشاالقوةهذهتكنولمباشا.شوكتمحمودقيادةتخت"االحركةاجيش!!1اسم

بلغاريينمنالجنسياتمختلفمنمتطوعينمنالأتراكالجنودإلىبالإضافةتتألفكانت

أعضاءسوىيكونوالمالمتطوعينهؤلاءأنوالحقيقةسلانيلث،مديضةيهودومنوألبانيين

(2).عديدةسنواتطوالالعثمانيةالدولةحاربتالتيالمقدونيةالعصابات

22يومإسطنبرلضواحيإلىووصلتنيسان15يومسلانيكمنالقوةهذهخرج!

.نيسان

المدار!ء:حريجيأيا"مكتلى!"عيهمولطلق،الحريةالكليةخريجيمنالضباط:نوعينعلىانفمايخةالدولةرالخاطكان(1)

لإخراجالاتحاديونلدأوفدلايلى"ا.31الضابطرتة!حالجديرتبةمنالمصارووبطرلالعكريةوتبفىتدرحراالذيرطوالف

التمرد.هذاأجا!أحدوكان،طا!فلاهزلاءعددلكزةالج!فيتذمرأولدمماالتقاعدعلىوإحالتهمالجىمنهؤلاء
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الاتحادجمعيةجاءتالتمرد:)1(هذاوراءالكامنةالعوامللنتفحصهنالنمَفوالآن

العناصرجميعلتوحدأتتقدفهىبراتة،ووعودشعاراتتحتالسلطةمركزإلىوالترقي

كانت-كماالسياسةفهذه،والمساواةوالتآخىالحريةمنجوفيبينهالتؤلفوالقوميات

تستنز!كانصَالئالقوميةوالانتفاضاتالداخليةللمشاكلحداًتضعسوف-تدعي

فيسيؤديمماالدولةلهشؤونفيالأوروبيةالدولتدخلستنهيأفاكما،العثمانيةالدولةطاقة

العثمانية.الدولأجزاءتماسكإلىالنتيجة

المعارضةموقعفيوهموالترقىالاتحادجمعيةوعود-بعض-أووعودهيهذهكانت

هذالهَياموحئالمشروطيةغلانٍامنانقضتالىالمدةولكنالحميد،عبدالسلطانلحكم

السياسةورسمالسلطهَمركزفيالاتحاديونكانوالي!ما21َوأشهر8البالغةالتمرد

أصبحالعملىالواقعٍناإذ،الشعباًمللخيبةكافيةكانتالمدةهذه.والخارجيةالداخلية

العثصانيةالدولةخسرتحكمهمأوائلففىبمأعلاهللوعودتماماًمناقضاًشيئأ...رخ2شيمًأ

أما.العثمانيةالدولةعنأيضاًانفصالهابلغارياأعلنتكما،كريتوجزيرةوا!رسكالبوسنة

فالأرمنعلنياَ،نشاطهاوأصبحالمختلفةوالقومياتالعناصرفعاليةزادتفقدالداخلىِف

ينظمونالروموأصبحفاراَ،جهاراَالأرمنثبابعلىويوزعونهالسلاحيشترونأخذوا

الصاخبة.المظاهرات

فقد،الحريةمنظلوفي،طبيعىبشكلتجرىنْاالمفروضمنكانالىَالانتخاباتأما

المجلس.فيالأغلبيةئرمنوالكىوزيفوهاسيرهانيالاتحادرونتدني

ماهرإسماعلِفاغتالتأعداءها،تغتالالجمعيةبداًتبالنقدترتفعالأصواتبدأتوعندما

جسررأسعلىا"سربسى"جرلدهَتحريرسيًلروهوباشافهمىحسناغتالتكماباشا

والناسالطلبةمن؟لافاَإنحتئ،جريدتهفيشديداًانتقادأالجمعيةبانتقادلقيامه!اغلطها"

."العدالةا"نريد:بهتفونوهمغتيالاٍللالتالياليومفيمظاهرهَفيساروا

الدولةفىاليهودنفوذوازدياد،بالماسونيةعلاقتهمالاتحاديينمنالناسنفورمنزادومما

بلالدلِنتنبالبعدالاتحاديينزعماءمنكئرِاشتهارأنكماملحوظاَ،ازدياداَالعئمانية

الآتية:اضكيةالمصمادرقراءةالموفرعهذارالتومعيرغبصنيظع(1)

ri31كاكل;Atilhan; Ulu Hakan, N. F. Kisakuurek; 31 Mart Vakasi, I. H. Dani§ mend!31*أ،ْه Mart Faciasi, evd
,Olayi."،كمكاللا Sna
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الاتحاديينالضباطنرىإنناحئلهم،الناسكراهيةمنزاداوإلحادهمسلاماٍللبعضهمعداوة

بالعلماءإلاتصالاْبداَلكميجوزا"لالجنردهم:يقولونالتمردحدوثمنفقطأيامثلاثةقبل

نإبشىء..نعترففلاالئدعداآخر..شىءالدفىومسائلشيءالجندية..الدينورجال

(1)011والترتيالاتحادجعيةبيدوالشعبالسلطان

هؤلاءعددولكونذكرنا،وأنسبقكمالايلى"ا1"ا!اضباطإخراجهو؟خرسضب

الجيش.نيواسعأتذمراَأحدثفإنهكبيراَالضباط

منيعفونكانواالدينيةالمدارسطلابأنوهو،الجيشنيللخدمةبالنسبة؟خروشىء

العسكرية.بالخدمةالطلابهولاءبإلزامللمجلساقتراحاَالائخاديونفقدم،العسكريةالخدمة

بأنهالمعارضةقبلمنذللثوفسئر،الدينيةالمدارسطلاببينواسعاَتذمرإًأيضاَهذاوتدوقد

الشريعة.لدراسةالطلابتفرغلعرقلةوخطوةالدينضدعمل

الحميدعبدالسلطانأرسلفعندما،الجيشنيالتمردظهورإلىأدت-العواملهذهكل

المتمردينالجنودأننرىثكناتهمإلىوالعودةالتمردبإفاءينصحهماطتمردينإلىكئابهىم!يئر

إثمإنهوديننا...أعراضنايشتمونبأنهمالحميد(عبدالسلطان)يقصدونللوالدا"قلصاحوا:

(2)."1علينافليشفقكبير...

الاتحادجمعيةولكن،الحركةهذهظهورإلمنماأدتالتي-العواملأهموًا-العوافلهىهذه

لكىالحميدعبدالسلطانتدبرِمنإلاّتكنلم"الرجعية"الحركةهذهبأنتعّداْوالترقى

.أخرىمرةالاستبدادحكمإلىويعودالمشروط!ةليزيلالجيشبوساطةالجمعيةعلىيقضى

الادعاء؟هذافيالصحةمدىما

منالحركةهذهكانتفلوالادعاءلهذاإطلاتاَصحةلابأنهةَعثبكلنقولأننستطع

هذداستغلالفعلاَالسلطانولاستطاعيقودوفا،ضباطاَرأسهاعلىانيًارلالسلطانتدبير

يستطيعوكانالتمردايامطوالممزعماوًاختباًالذينالاتحاديينعلىوالقضاءالحركة

علماًوقيادتها،الحركةهذهبالالتحاقلهموالياَيزاللاكانالذىالأولالجيت!إلىالايعاز

.والعدةالعددناحيةمن"االحركة"اجيشعلىمتفوقاَكانالجيشهذانًاب
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إدطنبولإلىالحركةجيشوصول

هناكومنسطنبول،)1(ٍاضواحىإلىباشاشوكتمحمودالفريق3يقودالحركةجيشوصك

جاءالحركةصثأنأشاعالفسدةبعضنًافيهاذكرالأعظمالصدرإلىرسالةالقالًدأرسل

الحكومةلمساعدةلاٍاجاءماأنهويزكدالإشاعةهذهويكذبيفندفهولذا،السلطانلخلع

قدكانالسلطانخلعبأنعلماَ.المشاغبينومعاقبةالفوضىعلىوالقضاءالأمناستتبابتلى

سعيدرأسهوعلىالحركةجيشمقرإلىجاءالأعيانمنوفدبينعقدتسريةجلسةفيتقرر

باشا.شوكتمحمودويبنالأعيانرئيسلاشا

ثم.إسطنبولفيالتدرجيبالانتشاربدأإسطنبولضواحىلىٍاالحركةجيث!وصولبعد

حاتالجا،إزميت--إسطنبولمناطقفيالعرفيةالأحكامباشاشربهتمحمودالافريقاًعلن

الأبرياءوأعدمتالمشانقفنصبتفوراَبالعملبدأتالىالعرفيةالعسكريةالمحكمةوالف

الحميد.)2(عبدالسلطانرجالمنالعديدونفت،المجرمينبجانب

ادهمالحربيةووزيرباشاتوذِقالأعظمالصدرحضرهاجتماععقدفقدالقصرفيأما

أىِلمنعاتخاذهاالواجبالتدابيرنيوتباحثواباشاهدوحالفري!الثالْيةالفرتةوقائدباشا

يبنالقلقوتزايدإسطبول،و!ايةالقصربحمايةالخاعةوالفرقالحركةجيشبيناحتكاك

بعدمالقصرمنصدرتالأوامرولكنالعتاد،من.ممزيدتجهيزهمفطلبواإسطبولجنود

منعأممنرعالحركةجيشجنودعلىالرصاصإطلاقأنوإخبارهمعتاد،أيالجنودإعطاء

سية.بنيةيأتوالموهمخوانهمٍا!كانهمذلكباتاَ،

الحاممِاتوجنودالقصرجنودلدىتعاظمالقلقفإنالتعليماتهذهمنالرغمعلىولكن

إلآيأتوالمنهم"اٍوصرخوا:القصرإلىمنهموفدفذهبإسطبولفيالموجودةالأخرى

فإننابالعتادتزودونالمفإذا...كالدجاجسيحنقونناالرحمهَ؟منهمتنتظرونكيفلقتلنا...

.11نأخذهكيفنعرف

العتادمخزنبابكسرواالجنودنًابالقصرلىٍاالآنباءوصلتحئطويلةفترةمَمض!و

إلاَخرين.الجضودعلىويوزعونهاالذخيرةيئصنادينقلونوأخذوا

حلإَ.إعطنبرلمطاريخهايقعالقكوي""يلمنطقةفىالحركةنجر!ع"؟)
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انجنودعلىاممنوعا:يأتيماالجنودليخبركتَابهرئيسأرسلحئهمذا،السلطانحمعإنما

."َىلعاًولاَفليطلقوهاالنارإطلاقأرادوافإن..طلقةاْيةإطلاقباتاًمنعاَ

حئالقصرباحةفيالمتجمعينالجنودعلىالسلطالطالأمراْدهالكثابرئيستلاٍناما

فلموصارماَقاطعاَالأمركان..يفعلونماذايدرونلااًيديهمفيواًسقطأماكنهم!نيتجمدوا

،؟).لهالاستسلامسوىمجالاَيجدوا

كانتجيداَتجهيزاَمجهزجندىلاف1أربعةمنأكثرعددهاالبالغالقصرحاميةأنومع

كانتوالتيإسطنبولفيا!خرىالحامياتوجودلىٍا"إضافهَ،الحركةجيشسحقتستطيع

صدرتلذا،بسببهالدماءإراقةفييرغبيكنلمالسلطانأنإلاّ"ا،السلطانتصرفتح!

الحركة.لجيشبالاستسلامالقصرجنودلىٍاالأوامر

جيهـث!دخولعنالتاريخيةموسوعتهنيدانشماندحاميإعاعيلالتركيالمورخيذكر

الحميدعبدالسلطانأمامركبهمعلىجئواالقوادبعضإن:فيقولإسطنبولإلىالحركة

!الباشوات"اًيها:لهموقالالسلطانيقبلفلمالحركةجيشبتشتيتلهمالسماحمنهطالبين

."يتقاتلونالمسلعينأدعلنلذا.المسلمينخليفةنئٍا

السلطاذفممنتخرجواحدةكلمةكانتاللحظةتلكفي،المجاورةللغرفةانسحبثم

رأسعلىمقتدرقائدبمَعيينقامفلو،الصعاليكمنالمؤلفالحركةجيشلتشتيتكافية

ولعل.الدولةمصيرلتغيربالقتالوأمرهتركيافيجيشوأقوىأفضلكانالذيولالاًالجيش

الحميد.)2(عبدللسلطانخطئةأكبرهوبذلكقيامهعدم

أحاطأنيلبثلموالقجرمنهموخلاوفرادىجماعاتالقصرجنوداستسلامعمليةتمت

بالقصر..الحركةجنود

كلعرضحيثالسلطانوقابلواالقصروإنكلترةوفرنسااًلمانياسفراءزارالتاليةالأيامفي

ذلكعَلىفشكرهممنه،إشارةينتظرونوأفم،سلامتهتأمينحكومتهاستعدادمنهمواحد

محاصردبعدمتاكداَأصبحأنهمعدولةأيةإلىاللجوءنيعندهة!نأيةوجودبعدمواًعلمهم

أعلم"إنئ:يقرلوكانالعزيزءعبدالسلطانعمهقتلغرارعلىوقتلهبلخلعهمنالقصر

.516-517.sُط،3؟لةكلابهـاع.Ulu Hakan, N.F(،،

Tar,663لا،كهOztuna,17/23;لم،لم!ع ihi34/376;حهـكحلقى!عزول!ا,lo jisi, 10 *.Deni4mendْلمKrono"،33ءh2لم( Izahh Osman)

ve!1.فأ،8**4 Terakki. YkubKennNecefzae،لا!i،س!*rek. s.526. Sultan AbdulhamidلمنكالهHakan. N.F. Kis

.149-151.biatbaasi, Istanbul 1967, sع6)نط,Yayinevi
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الحميدعبدنالسلطخلع

مستعدفإدخماتريدونىلادمتما"ما:يتْايماباشاتوفيقالأعظمالصدرعلىالسلطاناقترح

أدقليكانتإذاعمابالتحقيقتقوملجنةليفتاًيجبولكنلأخى،العرشرعنللتنازل

.،امارت31ئحادثةعلاقة

الملقبباشاسعمِدالأعيانمجلسسيًلرإلىالاقمَراحهذاالأعظمالصدرنقل

.11؟براءتهظهرتإنحالماستكوناوماذاا:وقالهذافذعرا"الصغيرا"أىب"كوجوك"ا

(1).الاقتراحهذارفضوهكذا

م190914127-ـه1327لسنهَالأولربيعمن6!المصادفالثلاثاءيوموفي

المبعوثانمجلسمنوفداَأنتبلغهميلدزتصرحمايةعنالمسؤولينالضباطإلىبرقيةوصلت

إلاّيمضولم...مهلالحمايةمَينوتاًاستقبالهمعليهموأنقريبعنالقصرسيصلوالآعيان

...المدافعاًصواتدوتحئالوقتبعض

الخلع.قرارالسلطانسيبلغالذىالوفدهوالآتيالوفدكان

العثمانيةالدولةعلىسلطاناَرشادمحمدتنصيبعنإعلاناَفكانتالمدافعأصواتأما

ب"محمدرشادمحمدبَقللماذاولكن،انسىمحمدلقبتحتالحميدعبدللسلطانخلفاَ

.؟،،الخامس

الحركةنجيشدخولاعتبارباشاسامىالفريقوهو،أحدهماقترحفقد؟غريبالسبب

محمدالسلطان"اهوإسطبولفاتحاسمكانولما،إسطنبوللمدينةئانيأفتحاَإسطنبولإلى

ب!"محمدرشادمحمدالسلطانلقبفقد-امحمدا"إيكنجى-بالتركيهَبالفاتحالملعَب"االثاني

.\"الأول"ارشادمنبدلاَمحعد"ىجنمَن!يب":ةيكرَملابو"االخامس

رضاأحمدمذكراتمنولنقراً.شرعيةفتوىمنبدلاكانالسلطانخلعيتموهـت

الخلع:موضوعفيالبدايةفيالامورجرتكيفالنياب!ا"رئيالمجلسا"اًىاهبعوثانا!م!يئر

محمودمعوتحدثناالحربيةوزارةلىٍاالآعيانا"مجلسا"رئيسباشامختارأحمدمعا"ذهبت

أفيهناكيبقلمهنًاوالوضععلىسيطرنهباًلنافذكر"االحركةجيش"تائدباشاشوكت

.7/230,bztunaهmazا،Tarihi, Y3حتهـرلأ!))(ناجء7نه
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فيحالأالتشاوربدأالمجلسلىٍارجعناوعندما.الخلعموضوعفيالتشاوريمكنلذاخطر،

(1)0،،الخلعموضوع

مختارأحمدكانْباشا.سعيدأسهاوالأعيانالمبعوثانمجلسمنمشتركةلجنةتشكل!

ونجوبوهومعينبشكل،القديممنذالعادةجرت"القدتال:حيتَفيهاتكلممنأولباشا

.االقرارااتخاذيتمثم،الخلعفتوىأخذ

(2).الاقتراحهذاعلىالموافقةتمتحيث،للتصويتالاقتراحهذاباشاسعيدوضع

بعضاجتمعمه!لإالمفتيوصولوحئ.أفندينوريالحاجالمفئإلىهيمًةأرسلتثم

اًفندفيحمدياْلماليالشيخقام(3).الفتوىمسودةحولللتشاوررضاأحمدغرفةفيالنواب

!").المسردةهذهبكتابة.أنطالياونائبالمعروفالمفسر

وعندماأفندى.ضياءالإسلامشيخغرفةلىٍاالهسًةدخلتدةالمسوكتابةمنالانتهاءبعد

قراءةبعدالمفىفقال.المسودةعلىالتوقيكلمنهوطلبالغرفةهذهإلىأيضاَاًدخلالمفىوصل

مَحدثلموتقع!وصحيحةليستالمسودةفيوالمذكورةللخلعالموجبهَالأسبابإنالمسودة

(ْ).الترقيععنامتنعفلذا

الاستقامةغايةمستقيماَرجلاَالمفتي"كان:مذكراتهفيباشاالدينجالفيونيالي1"يقول

رجالدخولوتكرر.السلطانخلعالاطلاىَعلىيقبليكنوأومتديناَ،شريفاَورجلأ

يا:ويقولرجاءهويكرركلامهيكررهوكانبينما،عليهللضغطغرفتهإلىوالترقىالاثخاد

النحسسيجلبعرشهعنسلطانخلعإن...االموضوعهذاعنالنظراصرفوا..إخوانا

(6)011هذاتفعلواالأأأرجوكمالبلد..على

منوقريبعجوز،شيخإفحط:يقولوكانالتوقعِعدمعلىأفندىنوريالمفيئأصر

أحدهماسلطانين،خلععاصرتلقدالأمر.هذالمثلأداةتجعلوفئبألاأرجوكمالقبر،

.39.Yayinlan, Istanbul 1988, s4!)3$,*لأطهDemirba!4"وللم43)وBeyin*ءحىإAhmed"

!،(13 ."*5,gilnler, Burhan Felek(3)أ"ىذقكااكاه،+،ء

6 bul 191R, s.6'لظغاnadكعة،،Refik, Hilal Malb،ل!ل66!ة؟ح3مح-!ل!ل63!س!ye Ddir, Abduْ"هك!تlhumid- iقSultan Ah(")

.(1997,GeCidi. Suleyman Kocabag- Vatan Yayinlan, Istanbul"لأُء")!3)،)اكلhimzdeبرTrء.lألو،ا!ه

.621ص،الابؤالمصدر()ْ

34!ة40كه8"*!8،ارCelaleddinكمحه"4 Nafiz Tansu, (anlatan: Sadrazam Avlon5 ali3!ة,Madalyonun Tersi!)

.48-49.3Kitabevi, Istanbul 1970, s!ا,لاك(!Velor)
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فيقلمىيتورطأنأريدولاالأمرهذاضدأنامراد.السلطانوالآخرعبدالعزيز،السلطان

الأمر.)1(هذامثل

هل"اولكنقال:أفندينوريالمفىأنفيقولمشاهداتهتوفيقسليمانالصحفىويذكر

فيه.لِرغبونماوتصديقتاعيدفقطيريدونلاءهوًإن؟صحيحالفتوىهذهثنيجاءماكل

مرفطبالحسابيومنونوالذينالزالْلة،الحياةهذهبعدحساباَهناكنْاننسىاْلايجب

(2).ا"َاباوصيرونهعماينحرفونلابقلوهمالحشر

شيخإلىالأمرتحويلويريد،الفتوىعلىالتوقيععدمعلىيصرأفندينوريالمفىكان

قاللذاوإلاَ.ذفباَلِعدهكانالذك!الأمرهذامننفسهوتخليصأفندى،الدينضياءالإسلام

الفتوىعطاءٍاوحق.الأناممفىهوالاسلامشيخإنااتوتيعه:علىالمصرينكلتحولهلمن

(3".،،إليهيعود

قصيردمدةبعدرضاوأحمدباشامختاراًحمدرجعالتوقيععدمعلىالاصرارهذااْثرعلى

بهالانفرادوطلبللمفى،حميماًصديقاَكانالذيأفنديعاصممصطفىالبروفيسورومعهما

قالفماذا.هاَمفشوارتعشتالمفىَوجهاصفروهناهمساَ.إليهتحدثحيتَالغرفةمنركنفي

حضردَياتقوموالما"إنله:قالبأنهتقولالرواياتاغب.؟عاصممصطفىالسيدصديقهله

فيسبباَأنتوتكونالحميد،عبدالسلطانبقتلفسيقومونالفتوىهذهعلىبالنوقيعالمفى

(4)."تنقذهلكيعليهاتوقعأنالأفضلفمن.القتلهذا

منحالىْابالسلطانتنحيةعلىعازمونالاتحاديينأنأفندينورىالمفىأيقن

وهوالتوقيعلىٍانجاضطر،بقتلهتيامهملىٍاسيوديالفتوىعلىتوقيعهعدموأن،الأحوال

(ْ)."مكَهلانعأعلىالفتوىهذهووبالخطيثة"لتكن:يقول

مملوءةالفتوىهذهنًاوالترقيالاتحادرجالمنالعديدوحئنذاك1الكثيرونعرفلقد

دننيقول"االاتحاديينمن"اوهوسلانيكواليكاظمحسينالسيدنرىفمثلاَبا!هكاذيب.

Megutiyetten)"الجمهوريةحئالمشروطيةمن"مذكراتيكتابه Cumhunyete

.7.Sultan Abdulhamid'in Son Gi2nleri, Ziya fakir, s"'

1977i! IstanbulلاlKuayip7!وسSultan Hamit, Cenral Kuta31ءMart ihtilalinde2ر!

an*63،ااك!!.!. $ eref- m t!سلالyeDair, Abdْ3للي( SultanAbdWhamid- i Sdni)

,g>InlerلمtanHamit,حي*له Buchan Feick, Milliyet yay. Istanbul 1974, s. 127; 31 Mart ihtilalinde Su(4)3ءلي!لمكاه(ييى

.65،.Kutay, s

,8.nleri, Ziya fakir, s!2ت!ك" Abdulhamid'in Sonكك!ك!لم)
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عنالسلطان.ممسزوليةيتعلقفيماولاسيمابالأكاذيبمملوعوالفتوىهذهأن

(1).اهنمبريئاَكاننهباًيقولفهو،مارت31اًحداث

السلطانخلعأسبابرأسعلى"كانأوزطونا"ا:"ايلمازالمعروفالتركيالمؤرخويقول

بأنكيدتاًبكلنعرفاليومأنناوالحقيقة،مارت31أحداثفيبضلوعهاتهامهالحصيدعبد

(2".1،ًامامتكاذبةالتهمةهذه

يأتي:كمافكانالفتوىنصأما

كتبمنالمهمةالشرعيةالمسائلبعضطوىأوأخرجتدزيدالمسلمينإمامكانإنا1

خلافعلىوالصرفبالإسرافالمالبيتأموالوبذروأحرقهاالكتبهذهومخع،الشرع

ببرعدهيفولم،للظلمهدفاَوجعلهمشرعىسبببدونالرعية.ونفيوسجنوقتل،الشرع

اُضرتكبرةفتنةإحداثعلىوأصرهِمفحنثبلالسويالطريقإلىالرجوعفيويمينه

منالنفوذأهلبعضبدأفإذا،بينهمفيمايتقاتلونوجعلهمالمسلمينوشؤودْبأحوال

بأنهمالإسلاميةالبلدانمنكثيرمنتردالعرائفىوبدأتظلمهدونةلولِمحلابالمسلمين

عزلهوأنضارمكانهفيبقاءهأنتبينوإذا،السلطنةعرشعنمتنازلأالشخصذلكيعذون

إماالمملكةمنفعةحسبالسبيلينأحداختياروساستهاالدولةرجالعلىيجبفهلمفيد

مباشرهَ؟.عزلهأوالسلطةعنللتنازلدعوته

يجب.:الجواب

(31.الدينضياء/محمدالسيد:التوقيع

الرعيةتتلمنالسلطانلخلعالشرعيةالفتوىنينالاتحادىأدرجهااليالآسبابأهمٍنا

منها،السلطانبراعةوشرحناسابقاَتناولناهاقد..اغ.الإسرافأومارت31وأحداثوظلمها

التهمة؟هذهنيالصحةمدىفما،الشرعيةالكتبإحراقوهو؟خرسبباَهنانجدولكننا

الشرعية؟الكنببإحراقفعلاَالسلطانتاموهل

عبدفالسلطان.الأكاذيبوصنعالحقائقتشويهلكيفيةآخرأنموذجهيالتهمةهذه

وشفاحوهاوقوقاالعثمانيهَالدولةخلاصيرىكانوالذيالاسلاميةبسياسثهالمعروفالحصيد

,Kadri.156,*ء2،ةط (Hazirlayan: Ismail Kara), s*ل!كة!eyin!كت",yete HatiralanmزMesrutiyettenCumhuri(")

.247.Y avmlan, Istanbul 2000, s

.7/192,k TArkiye Tarihi, Yilmaz bztuna2ـه،،رـهث)

.529-530.3(Ulu Hakan. N.F. KisakUrek. s)
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الإسلاميةالكتبمنفالَالامئاتمعالمسلعينالدعاهَبارسالقاموالذي،الاسلامإتّباعفي

الدينية.الكتببحرقيقومأنالممكنمنيكنلمالاسلامىلمالعاأنحاءكللىٍا

.؟الموضوعهذافيالحقيقةهيماإذن

كبارمنلجنةبتشكيلقامتباشا-جلالالوزيرعهد-فيالمعارفوزارهَأنهيالحقيقة

كانتوالى؟نذاكوالأساطيربالخرافاتطافحةكانتالئالدينيةالكمبلفرزالدفىغنماء

ضدأصا3هيوخرافاتباطلةعقائدمنالناسثنيتشيعهكانتلماالدينضدحقيقتهاثني

).د؟(فيالعنماءلجنةفرزتهاالتيالكئبهذهجمعتوتد.الصحيحةالإسلاميةةديَععلا

(1).إسطبولفيطالث!ا"اجامبرلي1حماممحرقةفيوأحرقتشوالأ

ر!نفيشرعيةكتباًالخرافيةالكنبهذهأصبحتوهلهذا!؟علىالسلطانيلامفهل

والترقي؟الانخادجمعية

لأواٍ،السلطانلخلعكاذبمبررإعطاءهىالباطلةالتهمةهذهمنالغايةأنفيهشكلامما

الجمعيةوهىالحميد،عبدالسلطانمنالإسلامعلىاحرصكانتاموالترقيالاتحادجمعيةفإن

المتطرفة.التركيةمبداًالقوميةحكمهاعنداتبعتوالئالماسونيةاًحضانفيتربتالبئ

الوفد

م9/4/27091-ـه1327لسنةالآخرربيعمنالسادسلليومالمصادفالثلانَاءيومفي

وكانظهرأ؟:32الساعةفيلِلدزقصرإلىالسلطانخلعقىاربلاغباٍالمكلفالوفدحضر

من:لفيتاً

.للسلطانسابقأويلوراَالأعيانمجلمعرفيعضواَكانباشا:حكمتعارفالفريق-أ

.المبعوثانمجلسفيعضواَوكانارمىوهو:أفنديآ؟را-2

.المبعوثانمجلسفي"ادراج"نائبباشا:أسعداللواء-3

كان،سلانيكعنونائب،الأصلإسبانيسلانيكمنيهوديصو:قره4-عمانولًيل

فيالماسونيةالجمعيهَزعماءومننفسهاالوقتفيالإيطاليةوالجنسيهَالعثمانيةالجنسيةيحمك

الإيطالي.الماسونيوالمحفكسلانيك

.588-387!ح"اسلطتأوائلالحصيدك"اعبدوانغلر:.188-(87صا!سالو،االمدر"1)
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3بادروقدواقفاَ،مهلبَعتساالذىالسلطانعلى(9)كبغالبالميرالايمعالوفددخل

الأمةلنٍا..شريفةشرعيةفتوكطوهناك..المبعوثانمجلستِبلمنأتينالقد:لهقائلاَباشاأسعد

استعمالوفضلا"العزل"،كلمةعلىالسلطانفاعترض.(مانفيحياتكولكن.عزلتكقد

الوفدكٍاالتفتثم،(3ْ/38آالْعَلِيمِ()"!:الْعَزِيزِتَقْدِيرُ!ذَلِكَ:تعاكقولهتلاثمالحلا"اكلمة

قائلاَ:اليهوديصو""اقرهإلىمشيراَ

ثما"،لكاقرارالمسلمينخليفةتبلغوالكىاليهوديهذاغيرخر1شخصاَتجدواا"الم

أفعللميئا"اٍلها:المدبرهوبأنهفيهاأتهمالتيمارت31حوادثإلىيشيروهوقائلاَأردف

أجلمنوسعىفيماكلبذلتدَمل،تجدهموأنمسببهاعنتفتشنًاالأمةوعلىذلك،

خدمالمب...علىكثيفاًستارأأسدلوالقدمنثوراَ،هباءَهذاذهب!دالآنأماشبى،صالح

عائليئمعأقيمنْاأرجوأآ(ولكئالمسببينيكتشفنُاالشعبعلىإن.قدريهذاكانلقد

(!."ايخأيسكنهكانالذي"جراغان"اقصرفي

إنى"ا:السلطانفقال"سلانيكا"مدينةفياًقامتهبحعلقرارهاتخذالمجلصىنًابالوفدأجابه

قيأرغبلاإنئباللّهأقسمانًاو،الطويلبالسفرلييسمحلاسئتقدمنًاكمالَعب

ا"ا."جراغاناقصرفيىلًلاعمعأقيمأنأرجرلذا،السلطنة

طلبهسيعرضونفإنهملذاصلاحيتهمعنخارجهذاطلبهإيفاءبأنالسلطانالوفدأجاب

المجلس.على

ؤيهَملاوهوالمجلسمنالجوابجاءالقصرالوفدمغادرةمنساعاتثلاثأوساعتينبعد

سلانيلرر.)4(إلىللسفرفوراَ

لقحر.علىالاتحادبتاشلاءبعد"يلدز"اقعر(منصتالمموثللفاطهوكاد:بكغالب*يالصي(1"

وترتيها.ياثارممااهمموالقدكرهاسهقالتمارت31حرادثمسبىيقحمد()

مراد.أحا!بفحد

.34.Sadiye Osmanol;1u, s.لمء3أ"Toth Ga14ءلم7ع( Ulu Hakan, N.F. Kisak ،ilrek,s.526-533; HayatiminA
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السابحالفصلى

المنفىفينالسلط

سلانيكإلىالطريق

هـ3271الآخرربيعمن6،7والآربعاءالثلاشاءيرما

.م190914/28-27الموافق

إسطبول،فيالخلافةقصورأحدنيبالبقاءالحميدعبدالسلطانطلبرُفضنًابعد

بدألت"اسلانيك"مدينةنيلاتيئ"ا2"قصرإلىرحيلهوجوبوتاط!فائىبشكلوتقرر

أماميكنلموالانخاديين،جنودحرابظلفيالرحيلاْدهلمثل"يلدز"قصرفيالاستعدادات

عائلتهحياةوعلىحياتهعلىخطراَيمثلدقيقةأيةفقدبأنفالتهديدكاف،وقتالسلطان

السفرحاجاتمعهاتأخذأنتستطعلمالسلطانعائلةأنحدىَلإدائماَيكرركان

.أخرىولرازموأغطةملابسمنالضرورية

34والسلطاننقلتحيثالقصرأماموالضباطالجنودمنثلةهماتحيطعربتانوتفت

منطقةفيالقطارمحطةإلىالليلسكونفيخدمهوبعضوزوجاتهوبناتهأبنائهكلتمعهفرداَ

سيركجى.(1)،1،1

اختلافحسبعرباتثلاثأوعربتينمنمؤلفاَكان-الذيالخاصالقطارانطلق

سلانيك.مدينةإلىمتجهأالئلائاءليلةمنتصفبعدالواحدةالساعةفي-الروايات

منصبيشغلكان-الذيا"رويلاناالجنرالرجتقدالحكومةكانتسلانيكمدينةفي

-لكونهفيهيقيمكانالذيلاتئ"21تصريخليأن-العثمانيةالدولةىِفللجندرمةالعاماطفتش

انحكومة.لههيأته؟خرسكنإلىوينتقل-مرافقيهمعالمعزولالسلطانلاقامةخصصتد

.140-143.s.للا!smnoكا"!"ر5*،كاللم!مب4.4لأ5ء!/،)
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8:34الساعةفيلاتيئا"1"اتصرفيالجديدةإقامتهكلإلى-مرافقيه-معالسلطانوصل

الثالثالجيشتالًدوكيلباشا""اهادياستقبالهفيكانحيثالعشاء،أذانعندأىمساءَ

أوزر"ا.تحسيناوالقائمقامسلانيكبلديةرئيسىَعحوإحماعيل

والفرشفالأسِرةولمرالْقيه،للسلطانالضروريةالراحةوسائلهيأتقدالحكومةتكيتا

.موجودةغيرتكونتكاد..اغ.والصابونوالملاعقوالأواقِوالأغطهَ

أرسلالنواقصلهذهالحرسرئيىأخبروعندما،مقطوعينكاناوالماءالكهرباءأنكما

،الفنادقبعضمنجمعتالتيقذرةوأغطةوفرشثهوعوبضعةالماءمنجرادلبضعة

(؟).الطعاموبعفر

)آلاتيني(قصر

معزولأ(1912إلى1909)منالقصرهذافيتقرلياَسنواتثلاثالحميدعبدقضى

باْحد،يتصلنْاولابهيتصلأنانرجمنأحديستطعلا،مشددةبحراسةمحاطاَالعالمعن

أعصاكفيهوايته.مممارسةوقتهيقضىفاْصبح،الممنوعاتضمنكانصَالجرائدأنكما

وهوناظريهأمامالممتدةالزرقاءإيجهبحرمياهلمْاتوالاستراحةفيثمالخشبيةوالنقوش!النجارهَ

الطويل.حكصهأيامذكرياتاستعادةفي"السجائردخانبينغارق

السابقالسلطانبهأفضىماالكتاببعفبىنقلوقد،الحرسضباطأحدمعيسَسامروقد

ا"ذنونالأولالملازمإكالاقتصاديةوالشؤونالدوليةالسياسةفيراء1وأحاديثمن

الحميدتبدو؟راءالدوليالوضعتوضحلأفاهنابعضهاندرجأنالمفيدمننرىدبرليا"،

:الأولللملازمالسابقالسلطانقال.السياسية

فيالمسلمينملايينحمايةلأن،الإسلاميللعالمإنكلترةلصداقةتصوكطحاجةهناكنا"اٍ

معنا.الدولةهذهصداتةإلىتحتاجإفريقيائهاليوفيالهند

يمكنلادولةوأسلحتها-وبأعتدتهاالضخمةالبرية-بحيوشهاألمانيافإنخر1جانبومن

الإمبراطوريةتستفيدولكيضدناإثارقاتجنبفيجبتجاهلها،أوأهميتهامنأبداًالتقليل

علينافإنإنكلترةمنالعسكريةالبحريةفنونومنألمانمِا،منالبريةقدوِمجلاعلوممنالعثمانية

نفسه.وباطستوىالدولتينكلتاصداتةعلىنحافظأن

.44-146،.OsmanopIu, s(،"!كاهى*،*قىكاولم4ء)لا!،كا9،م؟ح
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بالنسبةبالغةأهميةلهاالىالقيصرلِة،روسيادولةهناك،الدولتينهاتينإلىبالإضافة

معيق!لسبدايهَىِفروسياحاربتماوقدسنة،مائتيالروستاتلواالكرامأجدادناإنإلينا،

تكفىلامواردنابأنمتأكداَكنتلأنئذلكالمعارضهَ،أشدالحربلهذهمعارضاَكنتأننئ

وخيلالنصر،أحلامنشوةأخذتهدَلكانباشامدحتولكن،الحربهذهشؤونلتسيير

خاصةمنه،مهربلاشَيئاَالحربواًصبحت(1)المجلسعلىاًثر...َادجسهكالأمرأنإليه

ووصلوهُزمناحاربنا.وقتأىفيبسهولةإثارتهيمكنالبلدفيالروسضدعداءهناكوأن

وضعفي"المريضالرجلا"بالملقبةإمبراطوريتناوضعناوبذلكإسطبولمشارفالرولد!

معالحرفيءانَشسابالدوامعلىالحروبتجنبتفقدلي،بليغاَدرساَكانهذات!لوحرج،

بعدإلآالحربهذهندخللمولكن،عنهمالسكوتالامكانفييكنأحيثاليونان

وصلنا"دومكت"معركهَفيوبانتصارناوهكذاالانتصار،منوالتأكدالعواملكافةدراسة

إلينا،تهرعألمانياإمبراطوريةجعلممالقوتنا،واختباراَتجربةالحربهذهوكانت"أثينا"اْبواب

هذدمنقلفَ-الئإنكلترهَدفعمماألمانياْ،صداقةعلىحصلنااليونانمعالمتساهلوبتعاملنا

(2)011معناجديدةمعاهداتإبرامإلىالمداقة-

نئ"اٍ:فيقولالعثمانيةللدولةالاتتصاديهَونالشوًحولنظرتهيشرحأخرىمناسبةوفي

شرحساًفإنئلذا،اليوميةوالأقاولِالشالًعاتعنوبعيدبك،ذنونياالسلطةعنبعيدالآن

اليئالعديدةفالحروبعام،مائةمنذماليةاْزماتيعيشبلدناإن:خاطريفييجولمالك

"ا.خاويةالخزلِنةوجعلتشعبناأفقرتدولتنادخلتها

تربيةئمأولاَبالزراعةالاهئجامعلىفيركزاقتصادياَبالبلدالنهوضكيفيةفيرأيهيشرحثم

المنتجالتولتصديراًولأللشعبالكانيالغذاءلتوفيروالدواجنوالأغناموالعجولالأبقار

ثانياَ.للدولةالدخ!!مصادراًحدليكونللخارجوالحيوانيةالزراعية

فربط،الأراضىسقىموضوعاًهميةالبالعنتغيبلانًا"ويجب:َالًلاَليستطردثم

والاهتمامجداَ.ضروريمصرفيأسوانفيسدإنشاءمثلالسدودوإنشاءبالقنواتأنهارنا

البحرعلىوبموانئنا،ايرماقوقيزلوصقارياوجيحانوسيحانوالفراتدجلةكأنهاربالأفار

روملئفيالحديدالسككخطوطوزيادةجديد،منوإنشائهاالآسودوالبحر!ضِمبإلاً

.(الايالمحنصى1)المبوثادىد!يقعد(؟)
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."قاق!َن!لاملعوبينهمرْ!مك!!ب ابد!.

...كلذفيالسببكانواالذفىيقهرأن"القهار"ااحمهبصفةاللة"أدعوتائلاَ:دعاثم

(1)."!بالدولةألقوادركأكماإلى...ويحهم

من2؟المصادفالجصعةيومإسطنبولإلىسلانيكمنالسابقالسلطاننقلتموهكذا

قصرلهخصصحيثألمانيةبارجهَبوساطةم1912111اا-ـه1330سنةالقعدةذي

.؟9؟8عاموفاتهصتفيهبقىوالذيالبسفورمضيقعلىالمشرف"ابكيا"بكلر

"بكلربكي4قصرفيحياته

يسمحوكاذ،مشددةبحراسةمحاطاَالقصرهذادنيالباتيةحياتهأيامالسابقالسلطانقضى

فقط.الأعياداْيامبزيارتهعائلتها!فراد

العثمانيةالدولةودخلتالأولىالعالميةالحرباًعلِنتالقصرهذافيإقامهَمهمنسنتينبعد

مغمضىألمانياخلفيسيرونكانواالذقوالترقيالاتحادجمعيةمنجنونيبقرارأتونهاىِف

العثمانية.للدولةانتحاراَإلاَالقرارهذايكنلمو،العيون

القائدنائبكانالذى"اباشااْنوربئالساالسلطاناستدعىالأولىالعالميةالحرببدايةفي

له:قال.ولينصحهليحادثه(3)"العام

الصهرالآنرَرنفاًعائلتنا)3(منفرداَأصبحتلأنكابئأدعوكإفحطباشا!اًنورابئ"ا

(4)الدينعزلِرسفالأميرقاله.مماتبتئسفلاوشهمشجاععسكرىوأنتلعالْلتنا،العزيز

معركةفيوبطولتهالعطمبالأئهقبليكنلمباشا)د(عثمانالمشيرالغازيأنيعلمونفالجميع

رتبةإلىورقىومعروفاَمشهوراَأصبحالمعركةتلكبعدولكنه،عاديشخصسوىابلفنة"ا1

ن!فعادياَ،مواطناَباشادرويشكانوبينما.تريياتيمنأبناءهزوجتنئٍاصخماا"مشيرا"

ا"باطوما"،معاركفيبطولتهبعدوذلكتائدرتبةإلىورقىتدميهحئجاءتاوالمجدالشهرة

.4/396,Izahlz Osmanli Tarihi Kronololisi,1.H. Danismend"«

الزعماءأيديفيوالكوةالسلطةكانتإذعلطةأيةالحقيقةنيبملكيكنلمولبهه،العامالفاتدهررشادالخليفةكان)آ(

الاخاديس.

:*cنا!عية.بالأمرةتزوحدْهلكانباشاأنرصلآنذلث

.عثمانلآلصهرألاتاالوراخنيارفيشديدةمعارضةالدينعزيوسفالمهدولمطابدى")

.اا"بلفةمعركةبعللْ
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وجمعتهاقتصدتهالذىوالذهبالماليةالحوالاتمصيريدريأحدفلا(9)،"زدلي"قصرنهب

مَحتخصيصاَأنشأتهمخزنفيالكنزهذاخبأتتدكنتفقد،عديدةسنواتطواذ

بذلكعلماَالمبعوثانمجلهـسأحاطواقدكانوان!ف،هناكمنأخذوهلقديلدز..قصرحوض

السلطان،الظالمالسلطان،القاتل"االسلطانألقابإطلاقعنيتوانوالمولكنهملهم،فهنيئاَ

نأهووتعإلىسبحانهاللةمناًتمناهماإننجعنهمالتاريخسيقولماذالنرولكن.علىالأحمرا"

،،(T)
مصيرهم.يرعط

خارخيجرك!كاعماَاِششيعلملاالقصرهذافيتقربياَسنواتثلاثالسابقالسلطانقضى

إلىتنحدروالترقىالاتحادجمعيةقيادةتحتالعثمانيةةلو!دلاكانتبيضما.الجبريةإقامتهكل

البوسنة-والتحقتاستقلالهابلغارياأعلنتفقدأجزاؤها:وتتفكك،كبيرةبسرعةالهاوية

والجزروبنغازىالغربطرابلم!إيطالياواحنلتألبانيا،فيالثورةوأعلنتبالنمسا،الهرسك

الأسود"الجبل،اليونان،اَلصرببلغاريا،وهي11البلقانيةالدولعقدتواًخيراَ(3).تشرةالإثنىِ

ذلك.عنتماماَغافلةكانتالئالعئمانيةالدولةعلىالحربوأعلنتبينهافيمااتفاقية

ولكننا،خاسرةالعثمانيةالدولةمنهاخرجتاليالحربهذهتفاصيلفيندخلولن

ذلكسلانيكفيمنفاهنيالسابقالسلطانإقامةعلىالحربهذهب!ثاريتعلقماهنانذكر

السابقالسلطافينقلضرورةالحكومةفرأتبالسقوطمهددةمدينةأصبحتسلانيكن9

إسطبول.إلى

عنفاستفسرإسطبرلْإلىنقلهحولالحكومةقرارالحميدعبدلإبلاعْالمكلفالوفدحضر

الدولةنواٍ،العثمانيةابلرلةعلىالحربأعلنتتدبلقانيةدولأربعٍنالهقيلوعَندما،السبب

نقلهاستوجبلذاسلانيكمنبر!قتالدولهذهجيوش!وإنالحربلهذهفوجثتالعثمانية

للوفد:وتالالغفلةهذهالسابقالسلطاناستغرب،ةر!خلاالمنهمةهذهغنبعيداَ

دوكاْربعأتتفقناثحين؟كانوافهل،السفاراتنيعسكروونوملحقونسفراء"هناك

أبداَبينهافيماتتفقالدولهذهأدعلمالسلطةنيكنتعندماشيئاَ؟أحديعلمولابينهافيعا

حاحةا:ريلمضومخف،وأموالومحرهراتنفانصمنيحريهالقصركانماكلفرفرايلدز،قدربهبالاتحاديونفام(!)

هذهـ.الكرىالنصقفيةفيضكبًكاكإنحئخقيقأفىلاجراء

.549-550.ek, sملاكهكن!مملة".Ulu Hakan, N.F(+ا

حاليا.عليهااليونان:تشطرالمتوسص،ضصبْألااالبحرنيالركيالاحكمنالغربىالجنوبفيالحزرهذهلكْمت(3)
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عادياًفرداًكانباشاعاعيلٍاالمشرِالغازىبأناًيضاًولَعلمبيتنا،لآلصهراَابنهاخترتُكما

اًرفعإلىرقّيتهنئفاٍالروسضدالشرقفيحسنأبلاءَأبلىأنبعدولكنه،كردستانفي

لنا.صهراَابنهواخترتالمناصب

بعدولكنابورصة"1مدينةفيالبغاليربىلشخصابناَكانفقدباشامختارحمدلاًوبالنسبة

العادذفوققوميسيرأوعينتهالحاكمرتبةإلىورقيتهكافأتهفإنئوخدماتهالروسضدنجطولاته

أسرتنامنغروساًأهديهأنراغباَوكنت،الباشويةرتبةابنهومنحت،سنواتلعدةمصرفي

فيوتضوالعزيزوصهرناالعامالقائدوكيكالآناوأنت.مصريةأميرةرايَمخافضلأنهلولا

عقليأ.مخت!طلأنهاًفندكماالدينعزليوسثتالمنزنغيربالكلامقتمفلا.عئمانذ1

الفردحريةمعسلطيئمدةأثناءىِفوكنتسنة33حكعتلقدأنور!ياام!خايا

الفوضوية،الحريةأولهاضابطلاِالتيالحريةالأياممنيومأيفيأستسغاطح!لو،وكرامته

ضدوكنت،المسمومةوالأفكارالأخلاقيةتيروالكتاباتالعاريهَالصوربنشرالصحافةوفي

جانباًالمسيحيةفيأرلمولكىالأوروبيةالمدنيةأقدروأناالملية.وتقاليدناعاداتنافسادواٍتمييع

أسمى،تقليداًالاَخرينلَقليدأستحسنولمدائمأ.الإسلاميالدينرجح!بكمتميزاَ،

الجوانبدخالٍافيأمانعلمفئفاٍلذاوتقاليدنا،بنيشَاحسبالمدذ4ِتكييفدبهيفالمهارة

قصرفيترتبالمرسيقيةوالحفلاتالمسرحياتفكانت،قصريإلىالمدنيةلهذهالإيجابية

لىٍاواستمعتالغربفنانيمنكثيراَشاهدتوقدوالأحد.الجمعةيوميا"يلدزأ"

والأصهاروالأميراتوالأمراءالحرمالموسيقيةالحفلاتهذهلحضورأدعووكن!،موسيقاهم

.رصَعلافيالخدمساءروًوحئ

لمالنوابنًارأيتعندماطح!لوالمبعوثانمجلسيفتتحتاريخنافيسلطانأولوكنت

أعلنهاالتيالحربكلفشَاماذاتعلمهل.المجلسأغلقتالنضجمنالمطلوبةبالدرجةيكونوا

الروملىوفقدنابكاملهالبلقانفقدناروسيامعالحربهذهفيالعئماني؟المبعوثانمجلس

النتائجشاهدتوقد،الحربهذهلأعلانكثيراًرصًاوباشامدحتعاندلقد.كذلك

هزمنافقدالقارص"ا11وفيا"بلفنة"فيالفائقةالبطولاتمنالرغموعلى،الحربلهذهالمروعة

"أياستافونوس".إكالروسيهَالجيودقووصل!

وانقياداَ،رويةبدوندخلتموها...برحفيدخلتمالآنأنتمباشا...أنوريانعم

290

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ماذاولكنوشعبنا.لدولتناخيراَفايتهايجعلأناللةاًدعوالخطر.إلىالبلدفدفعتملنعواطف،

تندناسيبقىماذاناضولفيالاًحئنخسرألاَ،بفاجعةالحربهذهانتهتٍناالنتيجةسمَكون

علىوحئاهدينةاتلىواستوليتمظافراَإسطنبولإلى"الحركةاجيش1معسرتَلقدنذاك!19

طلا!ٍامنلهَواتيمنعتالذيأناأنئتنسوالاولكن...َانسحخلعى...كلتوتمكنتمالقصر

دبنجحتولكنىباهظأ،لناَتلكلكلفتكمبالمقاومةجاهتكمولوللدماء،حقناَ!مالنار

تدابيريتعجبهملمكماذلكيفدروالمرفقاءكمولكنفرد.بأىأذكطأيإلحاقعدم

ليتكنلمبينصامارت31حادثةبتديركذلكواتهموني،الشارعإكباليةكحزمةفرمويئ

هؤلاء.علاقةأيةللقصريكنلمولكناطتمردين،أثارمنهناكبأنشكلابما..غارقةأية

مهَملاإلصاقوجدانأىولاضميرأفييقبللاولكن،للدولةأعدا!كامنعهدئحلوولا

سند.ودونمخقيقدونجزافاَوالافتراءات

-حضوريمنطردتهدَهل-كنتشخصرسالباٍقيامكمنفسىفيوحركثيراَ(لمنئماإن

ء.."وصقىه"عمانوئيكهوالشخصهذا...السلطةمنخلعىقرارأبلغئالذ!الوفدضمن

لمقاممنكمتحقيراًالأجبىاليهودىذلكإرسالكانلقد؟اليهوديبذلاثواجهتمونيفلماذا

الرسوكعهدمنانتقل!التيالعثحانيةالخلافةأركانمنركناَإن.السلطنةولمقامالخلافة

اْعظمأستاذأكان-الذياليهودى!ْدهمئلآبقياتضعضعقدومهابةاحترامبكليالكريم

بذلكالفخروبإمكانكمالسلطةفيالاَنأننم،التبليغهذا.ممئل-سلانيكفياطاسونيلدمخل

بئياذلكبكلتئقلاولكنباهراَ،يبدوأمامكموالمستقبللكميروقكماهوشىءفكل

:الأخيرةالنصيحةهذههـمحطواسمع

ذأاللةأدعووجيداًانتبه...وافتراسهمْمزيقهغدأيستطيعونلفردالأَنلِصفقوذالذينإك

."اودولتناأمتنايحفظ

شديد،باحتراموصافحهلهالعسكريةالتحيهَىدْاوباشااًنورقامحديثهالحميدعبدأتمنًابعد

غرفته.بابحئضيفهبتوديعالسابقالسلطانوقام

لزوجتهونقل"قروجشمها"ىِفقصرهإلىعادفقد-حمعه.مماكثيراَتأثر-الذكطباشاأنورأما

كاكالذيباشهامبه"اا"علىالس!دبذلكحدتكما.السابقالسلطانحديثناجيةميرةالاً

منأليس...؟كبعلىياتقولاما1:الحديثخضامعندومتسالًلاَ(نذاكلا،ستخباراترلًيساً

rayhttp://www.al-maktabeh.com



(1)."ا؟كلامهىِفمحقاَكانالسابقالسلطانأنالواضح

تدكالحربمِةبوارحهاوبدأتالعثمانيةالدرلةعلىالخناقالحلفاءجيوشضيقتعندما

زعماءبنفوسالهلعاستبدسطنبولٍالىٍاالموديالبركطالطريقفتحوتحاول"قلعةا"جناق

أرسلو.لأناضولسطاأسكيشهر"انيوالى"لعاصمةاٍنهمفكروابنقلارجةأاٍلىدالاتحاديين

له:ليقولواالحميدعبدأخيهإلىوفداَرشادالسلطان

بامخاذفعلاَبدأتالحكومةٍناحئشهر"ا"أسكىإلىالدولةمركزنقلاحتمالا"هناك

احتمالعينيهنصبيضعالذيرشادالسلطانأخاكوإنالانتقاللهذااللازمةالتدابير

اليئاطدينةعنمنكيستفسرفإنهأيديهمفيلوتوعكوتجنباَالأعداءأيديفيالعاصمةسقوط

لاقامتك،،.الأناضولفيتختارها

الفاتحمحمدجدفىٍنا،أنملةقيدهنامكانيمنأتحركاالنالوفد:السابقالسلطانأجافي

نسلمنسلطاناَوباعتباري.الهربفييفكرلمبيزنطةإمبراطورفإنإسطبولح!فعندما

ادقيسطنبولٍامدينةفيهومكانيإدْ؟الأقلعلىبيزنطةمبراطورٍامثلاْكونأفلاَالفاتح

أيضأ"ا.)2(فيهافسأرقدتوفيتذاواٍجدىفتحها

عنوالدفاعالبقاءويقررونموقفهمفيالنظريعيدونالاتحاديينجعلالحازمالوقفهذا

.إسطنبول

وفاكه

اًشهروثلاثةسنواتحمسقضىيًاالقصر،هذافيأيامهبقيةالحممِدعبدالسلطانتضى

عمرعنم12111918.-ـه1336سنةالآخرربيعمن28نيوفاتهحئماِلأوتسعة

والسبعين.السابعةيناهز

أغلو"عثمان"عائشة3الأميركتابمنهضاونقتبس(31،مذكراتهكتبالقصرهذاوني

:الوفاةحادثةالحميد"اعبدب"والدىالموسومالحميد"عبدالسلطانا"بنت

.167164.Nafiz Tansu, s4*لة!طPerde Arkasi"73؟.!"(،!

.560.2(Ulu Hakan, N.F. KisakQrek, s)

والملاحغلا!والمذكراتالأورار!ضعلىبعدفيماعرثمالقصر،مذافي!دت--القه6لهمذكرالحصيدعبدالسلطانكتب"3)

همكعرقِودادالأديبتجلمنم9922نةمرةلأولونثرتالحميد:عبدلنسلطانعائديتهاالأتراكالمزرخونرححالئ

عنواتتحت؟م927سنةاللةعبدعليمحمداليدقبلمنالمربْاللغةإلىوترحمتلافا(رفعتخليلالأعظماعصدر)حفيد

جدالسلصانعنالمرلفةلمتيراحتعندما:لكنالحمغط،هفَملامنصفحة6،)الئا!"االحميدعبدالملحلانمذكرات1"
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والدىأخبرتوتد،عثمانالثانيطفليأنجبتتدكنثءإذ،سويسرةفيحينذاكا"كنت

،سرورهعنفيهيعلمئبك"ا"9("اراسمإمضاءتحتحوابأمنهواستلتالبمضرى،ثذهبرقيأ

لعبدحفيدميلادخبرالسويسريةالجرائدمحمب!وعندمالدي.محفوظةالبرقيةمذهتزالولا

.صوبكلمنعليالتهانيافالتالثانيالحصِد

بداًتإذ،كالسابقتكنأالأثناءهذهنيوالديصحةفإنبعدفيماعلمتماوحسب

ومنبعَملاصتيشكوأصبحأنهإلآ،كالشبابنشطاَجسداَيملل!كانأنهومعبالتدهرر،

وفاتهوتبل.لامه(تسكينفيبكعاطفالدكتوراًدويةعلىيعئمدوكانالهضعىاجهازه

.بعَملامنيشكوكانأنهمعيستريحأندون(2أوتجولكعادتهملابسهلبسأيامبثلألة

ثمشهيتهقلةعنوتحدثكعادتهالطعاممائدةإلىنسائهمعجلسم191812/9مساءوفي

الرز،طحينحلوىمنواحدةوقطعةالقرعمنملعقتينأووملعقةواحدةا"كبةا"تناول

منيسريصدريفيلمباً"أحس:صدرهإلىيشيروهولوالدتيقالالمائدةعنقاموعندما

موجوداًيكنلمولكنه،الحالثنيالطبيباستدعاءوالدتيفأرادت،"الأيمنلىٍاالأيسرالجانب

نأبلثراسمفرأىببته،إلىوذهبوالديمنإذناَأخذقدكانإذ،الحظلسوءنذاك1

المنطقةتلكنيالمقيم"اأفنديا"؟لاكياديسالدكتورطلبنيفأرسلخر2طبيبأيستدعى

الدكعورفحصأنوبعدلرالدي:الأصغرالأخأفندكماالدفىوحيدلمحمدطبيباَكانوالذي

إن"ا:وقالللسلخطرةبدايةإلأليسالمرضبأنبكراسمأخبروالذي"اأفنديا"؟لاكياديس

علىبالوضعباشاوأنوررشادالسلطانبإخباربكراسمقاملذا."مثلهكبرانتانمرض

فتوصلالفحصوأجرىحضرقدبكعاطفالدكتوركانالآثناءهذهوني،السرعةجناح

والديوفحصالأطباءمشاهرمنوكانبكعمرنشأتالدكتوروجلبنفسهاالقناعةإلى

أيضاَ.قبلهمن

عئورهكيعهعنالبريشة-القصص-ك!حدىقمةالأتراكالعحفنأحداخرع6لهافرعىالنا!وأتجا!تركيانياحميد

عدهمنتارمجةيهاباتا!اعلبةالذكراتإلىافافأن!دتريها،لضولرهاالحبدعبدلللطانالكاملةالمذكراتعلى

محصدالديهررقبلمنوالمزيفالأصلي!سميها؟المذكراتهذهوترحمتالتاريجة-داحيةمنصحيحأأغلبهايكرنثقد

الأص!إ.القسممنالصامةافتباسلألاكانتوفدالحيد(.عبداللطان،مذكراتعنرانمختالعريةافىحرب

الحميدعبداللطانكانالذيبكلرككي"(3مْعرفوونعلىالافرافعنصوولاكانالذىالثخصوهر:بكرامم(1)

الرلف(.1.حبريةإفامةفيهمفيمأ

)المللص(..القصرة!دحنيالتحواهناالمقحرد"!"
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فإن،الوقتذللثفيالحاليةالناجعةالآدويةوجودولعدمجداً،خطيراَوالدىوضعكان

الدكمَوريتبعاًفندئا")1("اعابدوكان.الصباححئالقصرقيالليلةتلكفيينمأاًحداَ

...!"أوهوالدكطقالالفجرطلعوعندما.عندهمنخرجأووالدىغرفةدخلكلماعاطف

ذأحازلواأفيومعيوم،كلكعادتهالحماملهيهيأأنطلبثم"الصباحانبلجمااًسرعما

أحلكملمنفإفنيالحماممنحرمتمونىِ"إنلهم:قائا،أصرأنهالآإلمرضههذاعزمهعنيثنوه

والديودخلتبكى،وهىالحمامبتهشِة(2)اا"كولشناقامتفقدلذا."عليكمحعَوقىمن

بكثرةيرقبدأولكنه،والدتيذراعَلىٍامستندوهوالدكتور-توصيةخلاف-علىالحمام

والسيد3والدتيبدأتخيرعلىتدللااليئالعلامةهذهإثروعلى.الحماممنخروجهبعد

عينيهحا.منالدموغضبطثخاولانوهماالجزعةالنظراتبتبادل(3ْ)"اهانمناجيةا"صالحه

وبعد.إبطيهنختالوسائداوِعضوأنبعدجالسوهوالفجر.صلاةركعتيوالدكعوصلى

:وقالشربهالمعدنيةاطياهمنقدحبنصف-كعادته-مزجهأنوبعد،الحليبطلبالصلاة

والدقط.ذراعإلىمستنداَالنومغرفةلىٍاذهبثمحالاً"أحسننئٍاالحمد،لك"الفهم

أخبروتندماليه،ٍاسلامهيحملونالخليفةقبلمنوصلواقدالأطباءكاذالأثئاءهذهفي

كررثمالأطباءاًعاءعنوسألبخير"ااًناطبيبأ..أريدلاأنااكلا(اقال:الأطباءبحضور

سيمتعض..أخاكإنسيدىيا"اولكن:والدتيقالتعندماولكنطبيباَ"اأريدالأا"لا...

."اليحضرواذلك..أخشى..صحيحا"هذا:أجابالمرهَ".هذهلهمتسمحأنمنكاًرجو

عابدأما.الغرفةَأفنديوآلاكياديسبلثعاطفبك،رفعت،!لبمختارعاقلالأطباءفدخل

قمال:دموعهوالديئًاروطا،دامعةبعيونوالديتبالةوتففقدأفندى

إلىيرجعهذاحالهبأنالأطباءأخبراًنهوالعجيب"اتحزنفلابخيرإنئ...ىبياتبك"الا

التنفسيستطيعكيدمهمنقليلاًيفصدوانًاالأطباءمنوطلباْممى)ث(العشاءنيإلهراطه

)المولف(.اللطانأبناءأسغرهر

،افىدف(..!اف!صولاإحدى

المللف(.1للسلطانالالبة!حوالض

!صمقدارمع2عدديورك،واحدةعكةلحم،فرجةكة،)ءأكلأنهوالدئروفادحرايهتالقالأتالمقابعضذكر!

الرز(.طحينحلرى

وتقرلأعلاهـ،ذكرتهماإلآلهأكلايأنهغلفووالديالموعة،الأص!افهدهكل!أكلصحته(لهامفيحئيكننمرالد!إن

لأمعدتهْخملقدرعلىللطعامشحصأيتناورأنومعلفسه،عنوخفيفأت!ريةإلآء!كأكثرةيذكرلمبأنهتشكلاإفا
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ةنَعحأخذالأطباءاقتراحورفض"ا.أحهـبتحسنأجل..ااوالدفى:فقالطلبماففعلرابراحة

؟لامه.لتسكيناخورفينمن

لهقائلأيدهوقئلوالدىمنواقترببكراسمخرتاًالغرفةمنايلأطباءخرجأنبعد

فيأذنبتأوتجاهكقصرتقدكنتإنعىاصفح..!سلطانيا"يا:عينيهمنتفيضوالدموع

ناجيةو"اصالحةوالدتيعليهدخلتوعندمابشىء،يجبهواباستغرابإليهوالديفنظرحقك"،

فقدمنا،أملهقطعقدبكراسمأن"الظاهرييتسم:وهوفماقالالأطباء،انصرافبعد"اهانم

إً!همودستاراَاْسدلرالقد..153"تائلاَ:تحسرثمبحقى".تقصيراتهكلتالصفحنيوطلبيديلَبق

شفيصَلقداسيدىاياا:والدتيفهَمالتاْحد".منأطلبهحقمنلمبوليس،خدماتيجميعتلى

سبحانهالفةفإنحقكأماأيضأ،ستشفىاللةشاءوإن،المرضهذامنأخطزأمراضمنقبلمن

.ا،كشدونهذخْايس

أخينالىٍااْرسلوالدكماحياةمنمقطوغالأملأنا!طباءمنرشادالسلطانغلمأنبعد

إليهجميعكمفليذهبجداًمريضروالدكمٍنا1":لهيقولرسولاَأفندفيسليممحمدالأكبر

،ا.لرؤيته

اًفندفيوأحمدأفندئِسليممحمدبقدوممخبرةالغرفةإلى"باريال"دلالوصيفةدحلصَوعندما

القهوداا؟غاالدينا"شهرةجلباولم،القهوةمنفنجاناَطلبثمقليلاَ"."الينتظرواوالدى:قال

يودعوكأنهبداثمشرها".لاًالقهوة"ناوليئقائلاَ:والدتيذراعإلىمستنداَوالدىجلس

صالحةبيدأمسكثما"ِكنعاللةليرض1"لها:قائلاَوالدقيراحةَالَوْالّبقفقد،الغرفةفياطوجودفى

الواقفة!"كولشانا"وخاطبتجاهكِ".قصرتقدكنتإنعفوكِ"أرجولها:َالًلاقهانمناجية

ذأقبلولكنالعَهوهَ،منرشفةتناولثمأيضاَ"عنلثاللّهليرض!بنيتياايا:بقولهقدميهترب

هتفنًابعدوالدكماإنحيثوالدتيراحةعلىانسكبتَقدالقهوةكانتأخرىمرةيرتشف

ليحضر،سيدىعدىاًغ!ى"لقد:صرختالىوالدتيذراععلىرأسهسقط"الئدا"بقوة

يظهرهالمولكنهالمرةبالحقيقةعلممسرعاَبكعاطفالدكمورجاءوعندماحالاً،الدكتور

الطيب.معأيضاَالغرفةدخلقدأفندككاعابدوكانعضها،الغافلينالغرفةفيللموجودق

ذلا!أكلهماتًاِادتالحياةتدعلىالبانيةالوحبدةهيشالد،تين9ذلكْ.ةقيَعحللاخاًمخالكرنههذاأذكا!أ!كأإر*د!هاَيعذ

شهيهَ.يخى!لاأفهاليرم*دكيذكا!!وال!أذما!،إأخفاجوم،ا
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الدكتورولكنعنه،تتخلىأنلَريدلاذراعيهابينبوالديممسكةتزاللاوالدتيكانت

عليهمغمىنهٍا...لي"دعوه:بخشونةلهاقائلاَالغرفةمنأفنديوعابدهىأخرجهاعاطف

فيالموجودة"اباريالا"دلالوصيفةإلىالتفتثمحالاَ".اخرجوا..اللازمالإسعافوسأعمل

اشهرة1صرخعندها،"فكيهلنربطبقماشواسُئأسرعيهكذا؟تقفينَمِل"الها:قائلاَالغرفة

الحين:ذلكحئشيئاَيعلمولاالغرفةبابعندواقفاَكانالذيالمخلصالرجل(غا"الدين

منوالنحيبالبكاءأصواتارتفعتذلكعند.عليهأغمىئم.."اسيدنافمَدنادَمل...521

كانلقد..أصدقلا"كلا..:يقولوهولهمكىبدأفقد"أفنديا"عابدأماالقصر،داخل

وقامواالعسكريةالتحيةلهوأدواالغرفةإلىالحرسضباطدخلثم."فراشهفىجالسأالاَن

.م91؟8/2/1،الأحديومالأبديةدارإلىوالديانتقلوهكذا.لهالأخيرالاحترامبواجب

إلىالأخرياتوالأميراتوالزوجات(1)،"انداتا"باشجاءتفقدوالدتيأخبرتئماوحسب

المتجمعاتالباكياتالنساءجميعأخرجواالضباطولكن،دامعةبعيونبكى"ا"بكلر.قصر

تناوبواثم."إزعاجأفىهنانريدلا..؟اذه"امالهن:تائلينالغرفةمنوالدىفرالهث!حول

جئمانبجانبالصباححئالليلة"أفندي"ازكرياقضىالضباطومن،اثنيناثنينالخظرة

القصر،فيالخليفةقبلمناًتواالذينوالأمراءالوصفاءوبقى،الكريمنالقر1ولَميوالدى

.الصباححئببكونالأرضعلىالجميعوجلس

كانواالأهاليأنوكيفالجنازةمراسيمجرتكيفالتاريخذللثىِفالكثيرونكتبلقد

المؤرخكتبهماإلىبالاشارةاكتفىوأناتتركنا؟"ولمَن؟تذهبأفىإلىاوالدنا"يا:يصيحون

أعتقد.)2(ماعلىتكفىفمقالته"أفنديشرفالرحمن"عبدالمشهور

ولانتهاء.بالشمعوقفلهاالغرفةختملىٍابك""راسمأسرعحئوالدىاخرِجإذوما

والأصدقاءالمعارفمنالكثيرالقصرإكتقاطرفقداللحظةتلكمناعتباراَاهنعواالحظر

القدامى.

ترافقه،هيئةمعالقصرلىٍاباشا"\أنور"جاء2918/2/11الئلأناءرمفطايىمين،بعد

الدولابوفتحتاليهاالهيمًةدخلتالغرفةبابعلىمنالختما"كبا"راسمأزالأنوبعد

لالمرلف(..الثانيةالزوجةمحلهاحلتت!من!فالريهمة.لزوحةأو،لىالاوالزوحة:معاهقادن":"داض"1)

)المردف(."رفيق"احمدرخوالملي"الدكنشرفالرحمن"عبدالمؤرخهوالحميدعدالسلطانخازةوع!نيكتتنَمأضهر(2)
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قصرمنخروجهعندمعهأخذهاقدكانالتيالحقيبةوأخرجواوالديسريرمنالقريب

الاسنقبالةرًلادفياطنضدةفوقمنوالدتيأخذتهاالتيالحقيبةهىالحقيبة"هذهايلدز"..1

مذكراتهوالد!فيهسجلودفتراًالأوراقمنلفةداخلهافيوجدوافتحهاوعند"الصغيرة

وجدوهافتحهاوعند،بختمهبالشمعومختومةمصحفشكلعلى"برغيا"لولبذاتوعلبة

معطفهجيبنيووضعهاباشا"رونًا"اأخذهافقدوالدفترالأوراقأمابالمجرهرات،مملوءة

عندماالألمانيالبنكمنأخذهاالخيماالأوراقكانتالأوراقهذهبأنليقيلوقدالعسكرفي،

فتحتثمبكىا".ا"بكلرقصرفيكانعندما"ليون"اكريديبنكومن"اسالأنيك"افيكان

ينسلمالانصرافوعندآخر،شيئاَئحدوافدمملابسهجميعجيوبودُقّقتالدواليبجميع

.والديآأختايطلبأنباشاأنور

وعندماهما،الاحتفاظمنهاوطلبوالدتيلدىأختامهاْودعتدوفاتهتبيلوالديكان

والدتيولكن،والدتيعندموجودةبأنهاخبارهٍاإلىاضطرواالأختامعنباشاأنورسأل

أسفملا:قالتعندئذبكى".ا"بكدرقصرفيبالحبسفهددوهاالهيئةلىٍاتسليمهارفضت

محمدبتهديدبدؤواوهنااًفندي.سليممحمدلىٍاسلمتهاوهكذاا!كبر"ابنهلىٍاإلاّالأختام

وتبقئمظروففيالأختامهذهلَوضعأنتقررفقدكل،إلىتوصلواواًخيراَأفندى،سليم

فثحه.عدمبشرطأفندكماسليممحمدعند

سليممحمدلدىختامالاًهذهوبقيتغندهم،الأختامهذهمنبنسخةاحمَفظواولكنهم

كنتوقد.انتقلتأيادأيةوإلىمصيرهاعنشىءيعلمفلاوفاتهبعدوأما.وفاتهحئأفندي

المتحف.فيكذلكىهحفظتأنهالوأ!خا

السلطاذإلىوالدكطسريرمنالقريبالدولابفيوجدهاالتيالحقيبةباشاأنورسفموقد

.11أولادهبينفيهامامّسقلأخى..تعودبكليليستالحقيبةهذهٍنا"اله:قالالذكطرشاد

الحقيبةنْاشوهدفقدبعدفيماععناماوحسب،أفنديسليممحمدلىٍاالحقيبةسُلستلذا

قيمتهمافيهاالموجودهَالمجوهراتمنوزعتفقدذلكومعأسفلها،منمقصوصةكانت

ذلكفيموجودةكنتُاًنئولما.زوجةلكلليرة؟لافوعسةابنلكلليرة؟لافعشرهَ

(1).ا"ىعوجرعندلاستلمهاصندوقىفيحصتيوضعتفقدلهويسرةفيالوقت

.223-218.3,Osmanoalu!ح؟لإث,lhamid11ذ Babain Abdi)
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الاتحاديينندم

العثمانيةالدولةفيالتدهوروقفالحميدعبدالسلطانمحاولاتمنسنة33بعد

دكتاتوريةوأقاموانالاتحادىجاءاًراضيهاحفظفيوجهودهفيهاالحياةونفثولَعميرها

الحفاظيستطعوالموالعثمانيةالدولةأضاعواثم،اغتالوهموْاأعداءهموشنقوارهيبةحزبية

عشرفيالعثمانيةالدولةهدمواأى،جنونيبقرارالأولىالعالميةاطربفيورطوهابلعليها،

معارضتهمعلئالندمأشدندمرارجالهامنالعديدأننرىلذا.(1918-8،19)سنوات

كاذ-الذينتوفيقرضاوالفيلسوفالشاعرفنرى.عهدهلىٍاواشحتاقواالحصيدعبدللسطان

العميقندمهعنفيهايعبراليئةيتَالابياتالاًينظموهووالترقى-الاتحادرجالأشهرمن

السياسة،فيسلطانأمهركانالسلطاننْابويقول،عليهوالافتراءالسلطانمعارضةعدى

بعضاًوندرج.الأخلاقعدرمموبلمفترونبأنهمللسلطانالآخرينامعارضينوانفسهويصف

العربية:اه!جرتوبحانبهاالتركيةبلغتهاالأنجياتهذهمن

الحميد؟عبدياالعظيمسلطانيياأتَأين

مقامكم؟إلىصراخىيصلهل

"إانوترتادمنلحظةانتبهتَهلا

!الجاحدةمةالاًهذهإثموشاهدتَ

احمكم.التاريخيذكرعندما

العظيم.السلطانأيهاالحقلكسيعطى

حياء،دونالمفمَرينخنكنا

.عصرهنيالسياسةفيسلطانأمهرعلى

،ومجنونظالمالسلطانإنقلنا:

عليه.بالثورةالقيامخبوأنه

لنا،الشيطانقالهماكلاتبعنا

الفتنة.إيقاظإلىوسعينا

ابىدِش.غنبلالمجنونأنتت!َللم

Nerdesin؟ § evketlim Sultan Hamid

?Feryadim varir mi bargahina

nالألuykusundan bir lahza+ة)ق

.nahina9!نu nankor milletin bak$

,aman،4،ؤ"!Tarihler smini

ltanلاocaSكاس!لأس!!كSana hak verec

.Bizdik utanmadan iftira atan

.Asrin en siyasi padi5ahina

,Padi§ah hem zalim, hem deli dedik

,dikس!lidس!mس!lale kiyamكاهاأ

eytan ne dediyse biz "beli" dedik$

,Caligtik fitnenin intihabina

3،محأكعأ bizmأؤس!4س!ؤء*،اDivane sen
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§huyladzmi,خيطأوهىعلىلامَالاعلقنافقد zفقنأغ4أ"اءؤأBir

9Sadedeliء4،اةedepsizm،كأكأالأخلاقعلرمميبل،فحسبمجانيننكنلم

atalar*.الأجداد.قبلةعلىبصقنافقد kiblegahinنأ"4نأ34،لنا

كانالذفىافندى"الدينجمالالإسلامشيخابنوهو11مختارأحمدأيضانرىالنادمينومن

فيهوذكر"الحق"إنطاقعنوانهكتابفطمذكراتهكمبوالترتي.الاتحادرجالأشهرمق

كانالسلطانعهدأنوكيفوالترقيالاتحادوعهدالحميدعبدالسلطانعهدبينمقارنة

مثلاَ:لوَعيفهوبكير.أفضل

بينما،السلطانعهدفيبالانتحارقيامهأوالجوعمنواحدشخصوفاةأحديشاهدلم"

شخصا17َباعدامالسلطانيقملمو.الاتحاديينعهدفيالانتحاروثاعجوعاَالموتشاع

010هناككانبينما،السجوننيأحدتعذيبولاالاتحادرون،فعلكعاواحديومفي

عهدفيالعثمانيةالدولةولم،تفقدغاا".1بكر"قشلةسجنزنزاناتفييُعذبونشخص

ظرففيالعثمانيةالدولةنالاتحادمزقبينما.تونسسوىأرضاَالحميدعبدالسلطان

(1)011كثيراَلتأخرتأوالأولىالعالم!ةالحربانفجرتلماباقياًالسلطانكانولو.سنينعشر

الآنفكنابهمنننقلولكن،المجاللضيق"كثرومقارناتتفاصيلإيرادنستطيعولا

بعدالعامةالهدنةإعلانبعدبلدهإلىالمنفىمنرجوعهفيهايصفحيثالأسطرهذهالذكر

الآولى:العالميةالحرفيانتهاء

رجعت...ئطوإلىالرجوعاستطعتالعامةالهدنةإعلانمنشهراَعشرثلاثة"ابعد

محتلةوهىإسطنبولوجدتوبارد،حزينومفيأجنبيةباخرةعلىسنواتسبعبعدباكياَ

مختلفة.عسكريةببزاتجنودمنهاجزءكلفي...ممأعدةقبلمن

مقبردإلىذهبتثم،أجداديوقبورووالدتيوالديقبرزرتلوصوليالتالياليومفي

واًجهشتالحميدعبدالسلطانالمرحومضريحعندركبىعلىجثرت...("Wمحمودالسلطان

و؟ثممذنباًنا...اسلطانىِياحقكفيأخطأت"لقد:المنهمرةدمرعيبينوقلتبالبكاء

عداءازددتولطفبكرمعاملتىوكلما،وسنواتلسنوات(ذيتكلقدحقكإ...في

واْهانوكشتموكوالذتخلعوك،الذفىإنمخدوعاَ...كنت...وأحمقمغفلاَكنت...كل

.237-263.l Hak. Ahmet Muhtar. Hamid Mat. Istanbul 1930. s)"(لأ"،-
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منمليوناَثلاثينوشتتواوهدموها،وفتتوهاوراءكخلفتهاالتيالعظيمةالدولةمزقواونفوك،

الموتإلىالأتراكمنمليوناَوساقوا،المتينالدتبحبلببعضهممرتبطينكانواالذينالمسلمين

؟لا!قامش"و"اصارى"قلعةاجنق1فيعرضوا...القرىمنالآلافدمروا...والهلاك

القوميةمدعىكلتالغدارونهولاء.صرعىفسقطواالأعدأءرصاصإلىالعراةالحفاةالأتراك

هؤلاء..."البخيلالحميدعبد1"والأحمر""السلطانأوصافبكألصقواالذينوالحمية

حئوأكلواالثصالة،حئشربواكوممه"...و"احظده"T"بيوكملاهيفيأوقاقمقضواالملاعين

،وأطلالخرالًبإلىوحولوه،السابقةمساحمَهخُمسِإلىوقلصوهالبلداضاعوا...التخمة

وشردوها"."1(وأفقروهاالموتإلىبسوقهاالثلثإلىالبلدنفوسوقلصوا

تمةان

منركنكلإلىوالإصلاحالتعصريديمدوأنصدع،كليرممأنيحاولالسلطانكان

نًاوعدة،ولعصورالاهمالطولمنخرابلىٍاتحولتقدكانتالتيالعثعانيةالدولةأركان

منويمنعهالسلطانيدييغلكانالذيالشىءولكنئغورها.منثغركلعلىحارساَيضع

منكانتالىالشديدةالماليةالضالًقةهواليهايطمحكانالئالتعصروحركةالاصلاحاتشَفيذ

الصعبةالظروفكلمنالرغمعلىولكن.أسلافهمنثقيلاَوإرثاَالعثمانيةالدولةمشاككأهم

منرقبتهالتحريرالعثمانيةالدرلةديونمنالأعظمالقسمتسديدالسلطاناستطاعفقدوالقاسية

الأجنبيةةواطصارفالدولقبضة

سياسةفيالرئيسةالسماتمنحمةالحروبفيالدخولتجنبكانفقدسابقاَذكرناوكما

فيهاضيكلأكماللسلطانيكنلمالىالتركية-الروسيةالحربفباسشاءاطميد.غبدالسلطان

منتمامأتابهدأنوبعدإضطرارأاليهااضطرأنبعداليونانمعخاطفةحرباَإلاَيدخللمفإنه

طويلة.وسلامأمنمدةلبلدهوفرأناسسطاعإنهأي،الحاسمالسريعالانتصارعلىقدرته

الكلياتمنوالمتعلمينالمثقفينمنكاملجيلتخرجوالسلامالأمنمنالفترةهذهفي

لىٍاوالعافيةالصحةعودةبدءإلىتشيرالدلالًلوأصبحت،السلطانأسسهاالقيواطعاهد

بتدبيرالسلطةإلىالاتحاديينوعمولولكنللشفاء،التماثلبدءوإلى"المريضا"الرجلجسد

.237-263.4- i Hak. Ahmet Muhtar.sأل"الاك"،)
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العثصانيةالدولةورطواحئاغكمإلىوصلواإنمافمٍاإذ،الأملاْدهعلىقضىخارجي

فيرموهاإذ،الأولىالعاطيةالحربنيبالاشتراكالجنولهنماقرارهمخرها1وكانالحرو!،في

يذوبكماالمتعلمالجديدالجيلهذاذابللحربالطويلةالسنواتوخلال،المضطرمأتونها

الحرفي.لأتونطعماَواًصبحواالشم!ع!حرارةتحتالثلج

وآخراًأولاَلذَوالحصد

عليمحملىأورخان
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ملحق

عثمانآلسلاطنِن

(Y99(rاستقلاله)تاريخام(326-أ299)الأولعثمانالسلمان01

(م1360-1326)أورخانالسلطان.؟

(م1389-؟036)الأولمرادالسلصان03

(م2،41-1389)الأولبايزيدالسلطان04

غيسىالأولمحمدالسلطاذ50موسىسليمان

(م1420-1413)

(م1451-1420)الثانيمرادالسلطان06

(؟م481-5114))الفاتح(الثانيمحعدالسلصاإن07

(م1د12-481؟)الثانيبايزيدنالسلصاإ08

(م521.-2511))ياووز(لوًالاسليمنالسلصاإ09

(؟م566-0531))القانولهنما(الأولسليمان"السلطان001

(م5741-.\د66)الثانيسليمالسلطان101

(م1"95-1574إالثالثمرادالسلطان01!ل

(؟م603-1595)الئالثمحمدالسلطان013

-
الأولمصطفىالسلطان501الاولأحمدالسلطان.؟4

(60rم1617-ا)(م16؟8-ا6؟7):الأولىالمرة

(آ1623-1622):الثانيةالمرة

6Nالثانيعثمان.السلطان

(م1622-16؟8)

الرابعادمر.السلطاد1\،

(م6231-1640)

إبراهيم.السلطان؟8

(م1648-؟640)
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الثانيأحمد12.السلطانالثانيسليمان2.السلطان،الرابعمحمد.السلطان91

(64Aم1687-ا)(1687-(1691-695`19()x1آأ)

الثالثأحمدالسلطان023الثالبمصطفىالسل!ان022

73 (أم)169ْ!

الثالثعثعانالسلطان02دالأولمحمودالسلصان024

م)757-أ754)؟م(754-أ730)

-
الأولالحميدعبدالسلطان027الثالثمصطفىالسلطان026

م)7أ9-؟774)ام(774-ا7ْ7)

الثالثسليمالسلطان028

(أم807-1789)

-
الثانيمحمودالسلطان030الرابعمصطفىالسلطان029

(آ1839-1808)(م18"8-18"7)

-
العزيزعبدالسلطان032المجيدعبدالسلطان031

(م1876-1861)(م1839-1861)
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-
الثانيانحميدعبدالسلطان034انمسمرادالسلطان033

(م9190-81\،6)(م1876-1876)

ro-رشاد(الخاسىمحمدالسلطان((91-9091Aأم)

1-1922)(الدين)وحيدالسادسمحمدالسلطان-36 91 Aم)

(؟م923-9221)فقط()خليفةالمجيدعبد-37

هـ.0129933/11:التركيهَالجمهوريةإعلان
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الأعلامعننبذة

عهدفيواغتيلالثايى،سليهالسلطانعهدفيثى،القانونيسيمانعهداواخرفيالأعظماصدرابمه!حنمضغكصوقولو:

.الاغتيالهذا4وراكانالقصرانترجحالئالرقائعبعضوهناكمعتره.شخصقِبَلمنالثالثمرادان!لطاق

معالاتعاللهليتيسرالسويسقناةبحفرفكرإنهحئجليلةخدماتالعثمانيةاندولةوخدمتريةشخعيةكاق

.(1د79-4561)ضة؟5عدأرتهدامتضأندونييا.ا!ندمسلمى

:مفبمراتحسالعظمىالحدارةممبشغلالباركأينالعثمانيةالدولةاطرجا!ت:(1871-181)دبالهثا:علي

.مراتمبعانرجةوزارذ

.معروثص!رتوضاعرو!طتبمحفي:(؟871-1826):لثا!ي

."والوطن"الحرسةضاعرهنْابواضهر،معروفنزكلشاعر:()AAA-0184):كمالنامق

."اس"رؤياالأنداص""اخلفرنامه"او"تاريخكتبهأهممنالتظيمات"ا"ادبمؤسىمنيعتبر:(188.-1825)باثاماء

عدصا"أحوالاترجمان1احهاكانام،00/2960/1فيعحيفةأولموسىيعتبر:(1885-ا،932)أكدى:اصه

تركل.بريدعابعأولوضعم1861سنةالريدوزارةتولى

lS)سعاويعلي :() AYA-) ArAم1866عام"ربْخُملا"اجريدةفيالقمائمللومخعنقديةمقالاتبكتابةبدأتركلتب

باربسوفياخابر"1جربدةلندنفياعدرحيتَأوروباإلىء1866سفةهرليونها"قاسطمونا"!آإفنفى

المحلوغالسلحلانكانحتا"جيراغان"ر!حقعلىمجومأوترأسوطنهلىٍا1876شةرجه!ئما"علوم"جربد!

ا!مجوم.أثناءوقتا!،الحكمإلىلاعادتهفيهصجونأمراد

واليآباضاإحاعيلأعتىوعدما)الخديوي(،باثالاعاعيلالرأمالأخحيو:(879-دا083)لاضل:معطفىالأمير

صتهح!صأالولايةنضامغيرعندماباضانزادالأعظمالحسدرولكنعهدروليأحبحم18آ3سنةمعرعلى

ا.خديوىا"الى"والي"امنلاشاإعاعيللتكلبتغيركماللعهد،ولألاعاعيلالأكبر7تالاأصبحإذالعمد،ولاية

أعاءهاوساعد"الكاة"تركياجعيةإلىفانضمالحكمعلىحقد!اكالعهدولأيةعناستعاددأدىوقد

المنئ.فيوجودهمأثاءفيصيمالاكبيرةماليةماعدات

عابمندنىع!كرسأملحفأكانممرس.صياسيومرأغفاتفا"بالرنيج".نيكرلاىهرامحاملااعهأغاتيف:

بلدانفيبجولةم8571عامقام.وإيرانهـالهندالصينثوشنعلىالراسعباطلاعهاف:رعمضكانم18د6

91860عاموفي.بخارىإلىرحيةمهصةفيم1858عاموارسِل،قدْأل/اواثرقانبلقان - 1 AOاِسرام!

إلى!اِسرام1861عامويخاله.ياضرأيختارهالقيعرحعلالذىالحدإلىمهمتهفيهناكنجحوقد،بكين!،إ

ا"الماْلة6خبراأكبرمن.أححبعديخمافيهان!ثاحلهكرسالقالياجةالساحهْعلىفاحللعمهعةفيإسطنبول

عامإسطبودقسفيرأعُينثمالروجة.الخارحيةوزارةفي7قدْالاالرق"الضممدوأ:أع!الثرقة"
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لقدومهابتهاجهموبدينبهمرحبينوالأرمنالروممنغفيرجمعاستقبلهإ!نبرلوصودهوعد.م1864

!الفارةبنايةحئوضيعوه

الأص!،مملوكلدثلة:رحا!تركلقالدإسطبراط.فيوماتبغدادفيولد:(1913-؟856)باثا:يثوكتمحمود

العراقحرادثالبلغاءاطلر-يئأشهرومنبغدادولايةموظفىكبارمنكاكأغلوكخدافائقلجصانأبره

.ا؟36سنةفيهالوزراءرناسةوتولىالعراقفيالملكىالمهدنيبارزيماسيسيماتحكمتالأصغروولده

دخا!ثم.ةيرَعسعلاالمدرسةلدخلإمطبواطإلىانتقلثمبغدادفيالأهـلىدراستهشركتمحمردتلقى

ِىالعثمايةالدولةأرصلته(1883)الحربيةالمدرسةنيمدرسأعملفييا.الدراسةوافىالحربيةالمدرصة

عامأولنريقرتةرقىوعندماثانفريقرتبةإلى1091عامرقيوفرن!ا.ألمانيامنكلإلىعسكريةمخصات

كبارمعوتعاونالثانخ!للجيمققاندأعيناثانيةاالمشروطيةإعلانوبعدتوصرة.ولايةعلىواليأعهيئ؟509

كانعندما)اْقاتورك(كمالمصطفىأمرتهتحتوعملسلائيكفيقيادقمقركانوالترقى.الاتحادزعماء

عبدالملطانلعزاطإمطنبولإلىملالكفيتحركالذى"االحركةا"جيققالدكانأغاص.قولبرتبةمذا

عز!معروفغرلسببواكنالجير.هذاحربأركاذهيئةرئيس)أتاتررك(!صالمحمطنىوكانالحصيد،

السلطانبحكمالاطاحةصتباضاضوكتمحعودتمكناطبعد.إسطنبولالجي!ىهذادخولقبل!اكمامحهمضى

ئورةقات191.عاموفي.للحربية!زرأأمبحثم.والثالثوالثانالأولللجيو!ققائدأأصبحالحميدعبد

مناللاءَوجعالثورةهذهسحقواشطاعبقواتهباشاضوكتمحمودإليهمفقوجهألبايخانيالحكرمةحد

حدرأأعبحوانترقئا"لائخاديقِطوعن1119"عاموفي.\911عامفيالحربيةوزاسدمناصتقالالثوارء

ولكن.واشقردرةويانياادرنةعلىوالاشيلاءالثورةالبلغاريرناشطاععهدهفي.الحربية:زارةترلهمهءأعظم

شوكتمحموداغيالأضخاصلانيةاستطاع11913/6/1نيبعد.فيماأدرنةاشرحاعاستطاعباضاأنور

.اَشاب

إلىبالاحافةا!ثمايخة.االدولةمنالأخيرالعهدفياعثمانييناالفادةمثاهيرمن:(1918-1839)باثا:محارأحمد

2دفيقي()لهيزلكدكلرمرقعةفيالروسعلىاتصريماسة.ورحلفلثعالمكانمثهررأتاثداًكونه

yعامأغسطس AVVمهمةفيالعثمايةالدرلةأرصته)غازي(لنبالحصيدعبدالسلطانمنحهلذلدً،م

محارأحمدحاءالحميدعبد1طعزوقبلالنانيةالمثروطيةإعلانوبعد.ا892عاممحرإفا!اد!افوقمندوب

واهتمحاولإسطبولإوطريقهفيالحركةجيىرأىعندمالبههالتقاعد.إلىأحيلحيثإسطبوكإلىباشا

الخاسمحمدللسلطانسلازمأظا!مب.علىالحمودفيالأكلحداهأنبعداحركةتاددمعبدور1بالتميا

)هامثىديية.ودراساتوتراجمفلكمنالمختلفةالعلمنروعفيمللفاتعدةاءينمارقه.لارشاد()محمد

.(431صالحيد،عبداللطانمذءصات:كتاب

رضاأحمدأماالإنجيز.لحبهنظرأالأنجيزكط"بكا"علىباسميعرفأبوهكاننماوية،وامتركيأضمنرفا:أحمد

فيالحصيدعدللسلطاناطديحمقالاتيدبج"بورصة"مديفةفيالزراعةةمه!ردمفيمديرأ؟نذاككاظفقد

ذللثصتمكبأفىيحقق!وعدماالقعر،إىوالتقرضاكشلفوخاولا"يلوفر"اصطهاهفاكتحمحدرحريدة

المعارخة.رايةرافعأيىباإلىمرت
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حيثحيفإلىهربام،AVAعامافركيالمبعوثانمجلسنيموريةعننانبأكانبىءوتمنمبحى:غانمخديل

هاكوافاْالفرنيةبالحن!يةوتجنسباريىإلىذهبئمأاطلاد(باسمجريدةهناك(تأ

La،حالفتاة"تركياباصمحريدة Jaune Turgu"

عبدالسلطانعزرحقللكئابكرنيىاللطانيالقصريخابقيوالترقىالأتحادأنصارمنكانبك:جوادعلي

"فذلكة".بفوانالقصر!ثمذكراتهعن!!وماً.وعرفىوبفمهْأشهرلانيةبفىأيالحيد،

الفرب.عنالأخذشجعواالذيناللاطينوصتالثاقالحيدجدحدهو.183919-1808):اكفيمحمودنطل!لا

عبدالسلطاندفنوقدحديد".."نظامعلىحديختحيقوإعداد(182A)الانيهاريةعلىالقضاءمنممكن

فيطاكأ()جمبرلمطمنطغةفيمقبرةليالعزفىعبدالحلطانعمهوقبرالئانعمودحدهترسبوارالحميد

إ!بول.
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درلمصاا

العربيةباللغةدرالم!

الاسلأكلالطلمحاضر

الطبةالفكر،داراريلان.ثكيبالأميروثرح:تعيقاتنريهض،عحاج:ترجمةشودارد،لرثر:ب:نألف

.1671لثة

الأرضلياللَةظلالحمدعبد

للطباعة.النيلداررثدي،راص:ترجمةوتلن،،لما.د:تأليف

ةالشر!لةواثيةالحطالدولة

.القاهرةواغثر،للطباعةاففافهْدار،الدمرقىكاملمحمد.د:تأليف

الإسلامةالشعو*

.بروت،العربيةالهضةدارنرار،لجمانالعزنرعبد.د:تاْليف

العثرينالقرنليالإملام

.القاهرة،الحديثةالكلبرbالعقاد،محمودجاستألبف:

هركزليويات

.بروت،رث!نلاواطدراطتالعربيةالمرصة،صايغضعبانهلدا:ترجمة،صايغأنيسإعداد:

.لأولاالجزء.ابروديمذكرات

19د1-دمثتبيروتالجاة،دارمطابع،الباروديفخرى:تألف

الحمدعدال!لطنمذكرات

.؟978القاهرةالأنصار،دار،"رحمحمد.د:وتعيقتربمة

الحمدعدالعلطنمذكرات

-345xoبغداد،اللاممطبعة،ةَئلاعبدعلىمحمد:ترجة

19-؟Ail)السيماسةمذكراقي:انفيالحميدعدنالسلط * A)

.19V9نيةانالطبعة،بروت،الرعالةكلسة

الثطكةوالدولةالعريهَالإد

.بىوت،للملاينناغعلمدار،الحصريساطع:تأيف

لشوياتا

.برروت،العرولكتا"ادار،ضوتىأحمد:ليفتأ

للسطينتجاهيةالعثطالدولة!ياسةليايهوديةالأتيةألهر

.مiamبغداد،حامعةمطبعةالنيمي،نورىأحذاد.:تأليف
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م8099ولورةالعاةتري

.م0961توريب/ةاجنامكتبةدارمشوراتالعلو،أحمدصالح.د:ترجةأ.رامزور،أرنست.د:تاْليف

ذاكيةصة

.م9191مموز،الأولىاالطعة،بيروتاطيعة،ادار،أرسلانشكيبالأمير:تأيف

الحديثالعراققئكارمنأتجطعةىت

بغداد.،الشعبمطبعةالوردى،على،د:تأليف

الألغافيالدينلجمالال!ملةالأعماك

.م6891القاهرةوالتر،للطعةالعربىالكانبدارعمارذ،محمد.دإعداد:

السظحباشاجمالمذكرات

.م9631بغداد،ير!حبلادارمقوراتمحمود،المجدعبدنخقيق:؟شكرىأحمدعلي:تعريب

الثطيةالعيةالدولةقئتار

.ام977بيروت،الجيلدار،المحاميبثفريدعمد:تأليف

وخفاياهاحمَانقها:الماسويةالجمعة

.ام9آ6القاهرةوالتر،للطباعةالتمرميةالدارغلرش،أحمد.د:تاْليف

يةسوالىأسرار

أمين.:سيمانالواعظالديننرر:ترجمةأتيلخات،رفمتحواداطالجرا:تاْليف

الماسويةعنحقائق

.م9731بغداد،الئورةدارمنحورمالك:تأليف

الئطفيالانقلابأسرار

.القاهرةوالوشيع،والترعةللجااالاسلامياهختار،خوحةكمال:ترجةطرران،محطفى:تألف

الدونمةيهود

التماهرة.يع،والتوصوالقرللطباعةالاصلامياهخارا،خوحةثَمال:ترجمة،طورانمحمهمى:تأليف

والمسيجة.ا"سلامعلىالطيةايهوديةخطر

.م1965الثانيةالطبة،القلمداراق،الهضعد:تأليف

الوطيةتلاتجاولا

اهـ.382نيةانالطبعة،النهوذجةالمطبةحين،محمدمحمدالدمحور:ف!اتأ

(5919-1897)العهونيةالحركةمنالثطيةالدولةموقف

.ام91لم8ا!ربيةابيروتجامعةمطرعاتمنَ،حلاقح!ان:تأليف

.الهدياللةرحمةالمتف:انريخفيمجامدأكبر

نىلام.محمدالئَةعبدوالثيخحجاضي.أحمدث:ترجمةسبذ.محمدبنسجمحعد:تاْليف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)العثطنية(التركيةباللغةالمصادر

سلطتي.أوائلالحمِدكعد

.?n11"?1صبيإيكنجىأولنشدر،طعشددمصعةهديةصانب،أحمد:محرري

كلنجإماتهكل،انَحار

.إلياسكتابجىناضرى:عزيز،سلطانوقفهياخود

سي.وسياسهخعومهجات:ملطتيودورثافيالحمدعبد

هـ.3271إمعلنبول،حلئميهاربإ-ىرَثسعفإصلام!سابخانه،نوريعثمانمحررك!ما:

الحدثةالتركيةبالأحرفدرالم!

,1956sa, Cevat Rifat Atilhan, Gun Matbaasi, Istanbul31لههـ Mart Fac
.1966Matbaasi! Istanbulل!دل6و3ثهفأ،ا!+tfaكملاMْ31ء،كهء Mart Fac

.1977Kutay, Cemal Kutay kitapligi, Istanbul(ء"8،ئ!ك!!ك*deSultan31يز Marthtilal

1972l4لا Matbaasi. Sinan Yaymlan, Ista b!بحاةsi2271،لهلء،ه5،،!م Ma
.196131 Mart Vakast, Ismail Hami Dngmand. Istanbul Kitabevi- Istanbul

.1960Selek Yayinlan, Istanbulولى*3ىكلى3ةid' inء"Abdillh

.1988Istanbul!حةArba Yayinl,ه!Demirb،"لههـ"،3ءلمآ،!فأاحyinولىحطmedمثAh
!Ya.للا"* mevi- Ista*ل,5ان*ح!no4"6!لكث Abdulhamid, Ay5e Os!!كلىكا

-Abdulhamid Han, Omcr Faruk Yilmaz. Osmanli Yayineviْ84ْ"ءBelgelerle Sultan

.1999-Istanbul

Toker.لهlarc ile Abdiilhamid, Joan Haslip, Tercume:Nusret Krdoglكلىp,en Tarْملفي"ءيهر!

.Yaymlan- Istaiibul

.lوللماi: 1, 6 M ! rt 1959, Ista3ك!ئي,Mecmuasiكلي!!ني!كلها!كل!ىء

.Tarihi, Yilmaz Oztmia, Otiiken Yaymevi, Istanbl!3!ت!لإذ"كل!كذفئلهإك
-inevi3*اك*6!ك!,ih *،6 ziciogluس!A. S-اتأ4!سTiirk ! rede Masonluk, Fa k7!ى ada*فى"

.1965-Istanbul

.1967-Turk- Ermeni Ili4kileri, Sadi KoGas. Altinok Matbaasi- Ankara7ءErnzeniler

.1966-noglu, Bedir Yayinevi-Istanbulل!،e Osm"ى"لم*!+،،"3ء!ْ،!ك34ة؟*yatimin Act+ء"
.1932Ne$ riyat Turk Anonim $ irketi, Istanbul1بر!سsiklopedisi. Matbaacihk،فهآAى،"،ى+

.1968Basimevi, Istanbul4..كيAnsiklopedisi, Tifdruk Matbaacilik Sanayii Aء"به!رلكح!هلحق"
.9691-8* Dr. Tank Zafer Tunay. Baba Matbaasi - Istanbul"،لح!"33ليما!لأ،

.1992-Sempozyum Bildirileri), Seha Ne$ riyat, Istanbul)ْ،"7ة"ءAbdulhamid،،
.1969-Ararat Yayinevi - Istanbul3،داكادة+2\لةلأطف!لهد,Devrin PerdeArkast4ْلأ

lu. Yeni8ق، Nazif Tepedelenoنا،ح*!لمك!للأ,Abdulhamid Hanء،Sultan"،ى*صHarrىلملأ*ْ

.1960-Mathaa- tstanhul

.1946-m Bsunevi, AkaaقAnsiklopidesi, Milli Egiث!*ةفىلأ.

.237-263.4Mat. Istanbul 1930, sآ!ن"!+,Muhtarأس!ولاكلل,Intak- i flak

lلاIstanb*لأ!،*ح7ة*Dani$ mend, Turkiyeآ!ف،!+ilكْ،كنما،!مOsmanliTarihiKronolojج،لمى،لم،

.1955

6ه!الا tan: Sadrazam Avlonv7 ah Fend Pa$ h,اnui،ل!،3'6 N iz Tan suاMada ،l yonun Tersi, Sa ،m i

,Kitabevi.48-4،ر Istanbul 1970, s!ناس!,[(eddin Pasa (Veloraلة،س!ح
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.1970-Madolyanin Tersi, Samih Nafz Tansu. Gun Kitabevi- Istanbul

4،{ a Yayinlan- Ozdemirأ.Mason Diktatorluku, A. G. Michel. Tercume:Eski bir sefir

.Basimevi- Istanbul

,(Hirlayn: IsmilKa)أ!م4،فىimولMe5rutiyetten Cumhuriyete Hatiralarim, Hnseyin

.2000Yaymlan, Istanbulلة"gعD
.1967Politika, Nizamettin Nazif Tepedelenoglu. Bedir Yayinevi- Istanbulع*لاO 3r

.1974-lلاطاasi Hatiralanm, Hareket YaVmlan, Isa!كبماك

.Matbasi- Isanbul3(!لةYaymlan-Ileri6،له!لا.ye, Dr. Ya$arKutluayل!TQrki07*ْكءلا!كز!

6، Hazirlayanlar: A.Alaadinمنق!سقلك!،Memleket Go!ح.7(ح،*حSultan 2. Abdulhamid Han
.1976-3 Yayinlan- Istanbulح،!ل,Cetin ve Ramazan Yildiz

-Bedir Yaymlan- Istanbul.لألةSultan2. Abdulhamidhan veBugunkii Muarizleri, M.Raif Og
.1965

,4Yavmeviةاف*ألث,cez deلأل!سki, Y ubKe n!ممer7ءtihad7عSultan Abdulhamid
.1967Matbaasi, Istanbulفة6لاتأ

.2006r, cats Kitaplan, Istanbul5ةكلةSultan 4bdulhamid'in Son Gunleri, Ziy، a

2 Yaymcilik, Istnbulة,afak Yayinlan$نلا"ع*كلألةعةHilafet, Azmi7ء!Sultan Abdulham
.1995

.tbsiولRefik, Hilal!لال!!،-i Sdni'ye Dair, Abdurralunan Serefم!lhamقSultan Ab
.1918Istanbul

Osmanhفى Imparatorlugunda Komiteciler, Nizainettin NzءيSultan Abulhamid
.Tepedelenoglu.،لا Bedir Yaymevi- Istanb

.iabevi, Isbulأ)*الن*,Haluk Y. $ehsuvarogluرآكءلهل!ث"!لب،روو*،هSultanAz
.1967Tarih Boyunca Ermeniler, Alhnok Matbaasi,2. baski, Ankara

.1973Necip Fazil Kisakurek. Toker Yayinlan- IstanbulءdeMoskofهكْ"ْلوْى

.1997-eyman Kocab. Vatan Yayinlan - Istanbuledلن!3!فىفيYan ! slrklarecع!Tarihim

!*8لا$،أ!لإق- Cevat Rifat Atilhan. Ahmed Said Matbaasi- Aykurt9ر!*Du4فى،3ءr3!ت

.1959-tstanbul

.19-3Behnan Sapolyo. Inlulap Kitabevi- Istanbulع،"ح,TQrkiye Tarihi

ilizlerin.،.لألح Yumruitu Aliinda (1918-1923), Theodor Werner, b. yنيTarkler In

.1970Ulu Hakan Abdulhwnid Han, Necip Fazil Kisakiirek, Toker Yaymlan- Istanbul

,Matbaasi،،،6ع،!ل،ح,Ediyorlar, Cevat Rifat Atilhan،ول،كدYahudiler Danyayi asil

.1962-Istanbul

.19744 grunter, Burhan Felek, Milliyet yay. Istanbul7*9لهص،كأ*ء

الهوام!ث!.نيذكرتهاعديدةمصادرعلىعلاوةهذا

الإنجلنريةباللفةدرالمط

.1968طبعة(ENCYCLOADIA)طح"*ط+6ل!!البريطايةالمعارفدائرفى
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..............................مرادالسلضاناختطافمحاوله

.................................الحميدعبدالسلطانشخصية

................العامةوالمرافقالتعليمومؤسساتدي!حلاعبد

........................................والجيشالححيدعبد

.....عشرالتاسعالقرنفايةحئبرلينمزكدمنالعثمانبةالدواءَ

..................................ترنسعلىتسشرفيفرتسا

.................................لليونانونارداتسالياإعطاء

....................................زدلِلةمص!حموباشامدحت

.........................المحكمةإلىالمنفىمنباشا،مدحت

.......................................باشا.طحتاعتقال

........................................يلدزمحكمةأحكام

ِس!َبثَلْكَبقحهـسر

؟2200

؟2200

؟2700

...Irv\

13200

؟3200

؟3300

13300

؟3300

?i

نم2

14600

؟4700
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162000000000000000000000000000000000000000000000000000000000العثمانيهَرالدرولجنهَتشكي!!

00000000000000000000000000170الآتيةالمعمادرحسبالتسعالشرقيهَالرلاياتنيالأرمننفرش

؟0000000000000000000000000000000000000000000075المسلحةالأرمنبهَالجمعبات

176000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000......اليرنالتمعالنزاع

17700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ةيكرتشا-ةينانرسااالحرب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017البونانمعالصلحدَعع A

18000000000000000000000000000000000000000000000000000الصثهمرينالغرنأوائلنيالعثمانيةالدولة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000180.ديمحلاعبدالسلطانصياسة

1800000000000000000000000000000000000000000...العشريننرَعااأ،!ائلنيالكبرىالدولوضع

000000000000000000000000000000000000000000000000181الحميدعبداطسلطانالخارحيهَالسياسة

000000000000000000000000000000000000000000000000402الصهيرنيةالحركةتجادالسلطاقسباسة

2210000.ء..............................................م1906/ـها324:العقبةمسألة

422....*...............................................السلطانوعزلوالترقىالاتحادجمعيهَ

224000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!والنرفيالملأنحاد"َ.

258000000000000000000000000000000000000000000000اعتملة؟الفتاةتركيااتجاهات،إذنهيما
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